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ABSTRACT 

 

Ahonen, Roope. From orientation to feedback evening. The development project of 
confirmation camp workers in the Evangelical Lutheran Parish of Tuusula. 76p., 3 ap-
pendices. Language: Finnish. Järvenpää, Autumn 2013. Diaconia University of Applied 
Sciences. Degree Programme in Social Services, Option in Christian Youth Work. De-
gree: Bachelor of Social Services. 

The objective of the development project was to develop the camp worker process in the 
Evangelical Lutheran Parish of Tuusula. Part of the development process was to create 
an orientation programme for the confirmation camp workers and develop the process 
of collecting feedback from them. The development process was carried out in coopera-
tion with the confirmation pastor. The development process included the entire confir-
mation work and 14 workers.    

This thesis is a development project that included material from a variety of literary 
sources, such as the official documents of the Finnish Evangelical-Lutheran Church, the 
guides and documents of the Parish of Tuusula, previous theses on the topic and various 
books. In addition, interviews, questionnaires and related Internet sites were also used 
as material.  

An orientation programme was created and held for the confirmation camp workers in 
May 2013. The created orientation model was based on a group format, tailored orienta-
tion and group conversation. A confirmation camp guide published by the Parish of 
Tuusula in 2013 was used as the main material for the orientation. Group conversation 
was organized as a part of the feedback evening in September 2013. Confirmation camp 
workers filled in a questionnaire. The development project was evaluated with the help 
of gathered information and confirmation pastor’s interview.  

Based on the results, good orientation should include practical issues and knowledge 
that help in the starting of the work and knowledge about the working community and 
organization. The collection of feedback should support the work and help in the devel-
opment of the work. The camp worker process development should meet these and oth-
er criteria.  

The development project was useful and instructive. It developed the church camp 
worker process and managed to create good orientation. The camp workers considered 
the orientation good, useful and supporting their work. The confirmation pastor also 
considered the whole developed camp worker process important and useful thing for the 
confirmation work of the Parish of Tuusula. This development project demonstrates that 
especially the orientation of the camp workers is useful for the parish.  

 

Keywords: development project, parish, confirmation work, camp worker, camp worker 
process, orientation and feedback 
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1 JOHDANTO 

”Aikaisemmin surkeaa, jos on ollut olemassa.” ”Välillä todella heikkoa.” Näin kuvasi-

vat haastateltaessa muutamat Tuusulan evankelis-luterilaisen seurakunnan työntekijät 

seurakuntien järjestämää perehdytystä (Ahonen 2013a). Tällainen tieto seurakuntien 

järjestämästä perehdytyksestä on huolestuttavaa, sillä myös seurakunnat ovat työturval-

lisuuslain mukaan velvoitettuja järjestämään työntekijöilleen perehdytyksen työhön 

(Työturvallisuuslaki 2002, 2: 14 §). Suomen evankelis-luterilaisen kirkon omassa pe-

rehdyttämisoppaassa todetaan, että perehdytys vaikuttaa myös kirkon tulevaisuuteen, 

sillä hyvä perehdytys kannattaa. Nimittäin hyvä perehdytys tuo seurakuntaan sitoutu-

neen ja osaavan työntekijän sekä vaikuttaa seurakunnan maineeseen haluttuna työnanta-

jana. (Kirkon perehdyttämisopas 2010, 4.) Siksi onkin hämmentävää, että seurakunnissa 

ei aina hoideta perehdytystä kunnolla. 

Kirkon perehdyttämisopas vaatii perehdyttämään kaikki seurakunnan työntekijät ja 

myös kausityöntekijät tarvitsevat hyvän, riittävän ja monipuolisen perehdytyksen (Kir-

kon perehdyttämisopas 2010, 4, 6). Itse törmäsin kausi- ja leirityöntekijöiden perehdy-

tykseen ollessani kesällä 2011 leirityöntekijänä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymäs-

sä. Siellä seurakuntayhtymän Kasvatusasiainkeskus järjesti perehdytyksen kaikille seu-

rakuntayhtymän leirityöntekijöille, mikä sai leirityöntekijät kokemaan olonsa tervetul-

leiksi, kuuluvansa seurakuntayhtymän työyhteisöön ja olevansa valmiimpia ryhtymään 

kesän rippikoulutyöhön. Ajattelin seurakuntayhtymän järjestämän perehdytyksen olevan 

todella hyvä asia ja ihmettelin miksi en ollut aiemmin kuullut tällaisen järjestämisestä 

seurakunnan rippikoulutyön leiri- tai kesätyöntekijöille. Tuon kesän jälkeen keskustelin 

asiasta Tuusulan seurakunnan työntekijöiden kanssa ja sitä kautta alkoikin syntyä idea 

kehittämishankkeellisesta opinnäytetyöstä, jonka tarkoituksena olisi parantaa rippikou-

lutyötä tekevien leirityöntekijöiden perehdytystä sekä kehittää leirityöntekijäprosessia.  

Kirkon perehdyttämisoppaassa todetaan, että hyvä perehdytys kannattaa (Kirkon pereh-

dyttämisopas 2010, 4), mutta millaista on hyvä perehdytys? Päivi Kupias ja Raija Pelto-

la kertovat kirjassaan Perehdyttämisen pelikentällä hyvä perehdytyksen käsittävän työn 

aloittamista helpottavat käytännön toimet. Käytännön toimia ovat uuden 
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työntekijän osaamisen kehittäminen ja opastaminen työtehtäviin, työympäristöön ja 

työorganisaatioon. Opastettaessa ja kehitettäessä osaamista tulee ottaa huomioon uuden 

työntekijän osaaminen ja hyödyntää sitä osaamista. Hyvästä perehdyttämisestä hyötyvät 

työnantaja, uusi työntekijä ja työyhteisö johon uusi työntekijä tulee töihin. (Kupias & 

Peltola 2009, 19.) Myös seurakunnan leirityöntekijöitä koskevan perehdytyksen tulisi 

olla tuollaista, jotta siitä hyötyy koko seurakunta. Kuitenkin kysymyksenä on myös mi-

ten toteuttaa leirityöntekijöille, jotka ovat töissä seurakunnassa vain kesän ajan, riittävä 

ja hyvä perehdytys, joka tukee myös koko seurakuntaa? Samalla toinen kysymys on, 

että miten perehdytys olisi hyvä hoitaa jos perehdytettäviä on samalla kertaa useampia? 

Nimittäin Tuusulan seurakunnassa on vuosittain yli kymmenen leirityöntekijää (Tuusu-

lan seurakunta 2013a, 68). Kehittämishankkeen tarkoituksena on vastata näihin kysy-

myksiin ja esittää niihin yhdenlainen ratkaisuvaihtoehto.  

Ratkaisuvaihtoehdon pohjana toimii Tuusulan seurakunnan rippikoulutyön leirityönte-

kijäprosessi, jota lähdetään kehittämään tässä kehittämishankkeessa. Kehittämishank-

keen tarkoituksena on luoda leirityöntekijöille hyvä perehdytys ja kehittää jo olemassa 

olevaa leirityöntekijäprosessia. Kehittämishankkeen tavoitteena on perehdytyksen sisäl-

tävä, hyvä ja toimiva leirityöntekijäprosessi, joka tukee niin työntekijöitä kuin seura-

kuntaakin. Tätä leirityöntekijäprosessia voidaan sitten kehittää eteenpäin ja hyödyntää 

myös muissa rippikoulutyöltään Tuusulan kokoisissa seurakunnissa, joissa tarvitsee 

kerralla perehdyttää useampia leirityöntekijöitä seurakunnan rippikoulutyöhön ja kehit-

tää heidän perehdytystään. Perehdytys on tärkeä osa henkilöstön kehittämistä, koska 

sillä lisätään henkilöstön osaamista ja tuetaan henkilöstön työssä jaksamista (Mäntynen 

& Penttinen 2009, 2). Perehdytys on siis kenen tahansa nykyisen ja tulevan työntekijän 

kannalta hyödyllistä ja tärkeää osaamista ja siksi se sopiikin leirityöntekijäprosessin 

kanssa tämän kehittämishankkeellisen opinnäytetyön aiheeksi. 
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET JA MENETELMÄT 

Kehittämishankeen tavoitteena on työyhteisön käytäntöjen, palveluiden, tuotteiden ja 

ynnä muiden vastaavien kehittäminen ja uuden suunnittelu yhteistyössä työyhteisön 

edustajien kanssa (Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä 2010, 35). Samankaltainen tavoite 

on myös toiminnallisella opinnäytetyöllä, joka tavoittelee ammatillisessa kentässä käy-

tännön toiminnan ohjeistamista, järjestämistä ja järkeistämistä. Toiminnallinen opinnäy-

tetyö voi olla esimerkiksi perehdyttämisopas tai jonkin tapahtuman toteuttaminen. Toi-

minnallisessa opinnäytetyössä tärkeintä on, että siinä yhdistyvät käytännön toteutus ja 

sen raportointi tutkimuksellisesti. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Kehittämishanke on-

kin oikeastaan toiminnallinen opinnäytetyö, joka on useammin käytetty nimitys kehit-

tämispainotteisesta opinnäytetyöstä. Kehittämispainotteiset opinnäytetyöt jaetaan yleen-

sä kahteen ryhmään, produktioihin ja kehittämishankkeisiin. Produktion lopputulos si-

sältää konkreettisen tuotteen tai palvelun, kun taas kehittämishanke kehittää ja kokeilee 

uusia toimintamenetelmiä ja työtapoja. Joskus niitä on kuitenkin hankala erottaa toisis-

taan, sillä esimerkiksi kehittämishanke voi sisältää tuotekehittelyä. (Kohti tutkivaa am-

mattikäytäntöä 2010, 33.) Tässä opinnäytetyössä käytän terminä kuitenkin kehittämis-

hanketta, koska tämän opinnäytetyön tavoitteet koskevat laajemman prosessin kehittä-

mistä, vaikka se samalla sisältääkin uuden toimintamallin kehittämisen seurakuntaan. 

2.1 Tavoitteet 

Vuonna 2012 Tuusulan seurakunnan leirityöntekijäprosessi oli seuraavanlainen: Ensiksi 

leirityöntekijälle lähetettiin seurakunnan oma Rippikouluopus, joka käsitteli Tuusulan 

seurakunnan sinä kesänä järjestettäviä rippikouluja ja niihin liittyviä käytännön asioita, 

kuten yhteystietoja, leiritavaroita, leiripaikkoja, oppimateriaaleja, isosia, leiri-isäntiä ja -

emäntiä, valokuvausta ja niin edelleen (Rippikouluopus 2012, 4–17). Tämän jälkeen 

leirityöntekijöillä oli mahdollisuus tavata rippikoulutyönpastori yhteisessä tapaamisessa. 

Tapaaminen ei kuitenkaan ollut varsinaisesti mikään perehdytys. Tämän jälkeen leiri-

työntekijät alkoivat tehdä yhteistyötä niiden ohjaajien kanssa, joiden kanssa he menivät 

pitämään rippikoulua. Rippikoulujen pitämisen jälkeen syksyn alussa järjestettiin palau-

teilta, jossa keskusteltiin kesän sujumisesta, paikalle päässeiden leirityöntekijöiden 
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kanssa. Loput leirityöntekijöistä antoivat mahdollisuuksien mukaan palautetta sähkö-

postitse. (Ahonen 2013b.) 

Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää tuota edellä kuvattua leirityöntekijä-

prosessia, luoden siihen hyvä ja riittävä perehdytys sekä suunnitelmallinen palautteen 

kerääminen. Hyvällä ja riittävällä perehdytyksellä pyritään vastaamaan siihen kysymyk-

seen, että millainen on noin kymmenen leirityöntekijän perehdytys, joka tukee niin seu-

rakuntaa kuin myös yksittäisiä perehdytettäviä? Palautteen keruun kehittämisen tavoit-

teena on tehdä siitä suunnitelmallisempaa ja enemmän seurakuntaa sekä seurakunnan 

rippikoulutyötä tukevaa. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on kehittää nykyistä leirityönte-

kijäprosessia ja luoda siihen uusia keinoja, joita kokeillaan kehittämishankkeen aikana. 

Leirityöntekijäprosessista, joka kestää perehdytyksestä palautteen keräämiseen, on tar-

koitus tulla tehokas ja seurakuntaa sekä seurakunnan rippikoulutyötä palveleva koko-

naisuus, joka on helposti toteutettavissa ja jota pystytään kehittämään ja toteuttamaan 

jatkossakin vaikka rippikoulutyön resurssit seurakunnassa vähenisivät. Kehittämishank-

keen tavoitteena on myös osoittaa leirityöntekijöiden perehdytyksen merkitys. Kehittä-

mishankkeen pidempiaikaisena tavoitteena on, että leirityöntekijöiden perehdytys pysyy 

merkityksellisenä ja tärkeänä Tuusulan seurakunnassa sekä leirityöntekijöiden perehdyt-

tämiseen alettaisiin kiinnittää enemmän huomiota myös muissa seurakunnissa. Mikäli 

ainakin osa näistä tavoitteista saavutetaan tämän kehittämishankeen avulla, niin kehit-

tämishanke on todistanut merkityksensä ja tarkoituksensa. Alla on vielä koottuna kehit-

tämishankkeen tärkeimmät tavoitteet: 

• Leirityöntekijäprosessi tulee tehokkaaksi ja seurakuntaa palvelevaksi kokonai-

suudeksi niin, että se sisältää perehdytyksen ja palautteen keruun, ja on toteutet-

tavissa vaikka seurakunnan resurssit vähenevät. 

• Perehdytys on hyvää ja riittävää sekä tukee yksittäistä leirityöntekijää ja seura-

kuntaa. 

• Palautteen keruu on suunnitelmallista ja tukee seurakunnan rippikoulutyötä. 

• Kehittämishanke todistaa leirityöntekijöiden perehdytyksen merkityksen. 

Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden opiskelijatavoitteina on tukea ja vah-

vistaa opiskelijan ammatillista kasvua, tukea tutkivan työotteen kehittymistä, vahvistaa 

opiskelijan tutkimus- ja kehittämistaitoja, kehittämishankkeiden ja produktioiden hallin-
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taa ja tehdä näkyväksi opiskelijan osaamista (Kohti tutkivaa ammattikäytäntö 2010, 22–

23). Opinnäytetyön tarkoituksena on myös osoittaa opiskelijan koulutusalan tietojen ja 

taitojen hallintaa sekä sitä kautta ohjata ammatillisuuden ja ammatillisten teorioiden 

yhdistämiseen, tutkimukselliseen asenteeseen työskentelyssä ja raportin kirjoittamisessa 

sekä pitkäjänteisen ja järjestelmällisen opinnäytetyöprosessin läpiviemisessä (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 10). Nämä ovat myös minun henkilökohtaisia tavoitteitani tämän ke-

hittämishankeen aikana, koska monien noiden tavoitteiden osaaminen hyödyttää myös 

tulevaisuudessa ja työelämässä. 

2.2 Menetelmät 

Kehittämishankkeen tavoitteisiin pyritään pääsemään käyttämällä erilaisia menetelmiä 

ja toteuttamistapoja. Toteutustapa tarkoittaa keinoja, joilla materiaali opinnäytetyötä 

varten hankitaan ja joilla opinnäytetyötä toteutetaan. Kuitenkin toiminnallisessa opin-

näytetyössä, joka on myös kehittämishanke, on hyvä muistaa, että tutkimuskäytäntöjä 

käytetään hieman väljemmässä merkityksessä kuin tutkimuksellisissa opinnäytetöissä, 

vaikka tiedon keräämisen keinot ovat samat. (Vilkka & Airaksinen 2003, 57.) Kuitenkin 

tiedonkeruu on tärkeää, sillä kehittämishankkeen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioin-

nin pohjalla tulee olla tutkittua tietoa (Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä 2010, 35). Tie-

don keruun menetelmiä tässä kehittämishankkeessa ovat teoreettisen ja kirjallisen tiedon 

hankinta kehittämishankkeen aiheeseen liittyen sekä teemalliset kyselylomakkeet ja 

teemahaastattelut. Teoreettista, kirjallista tietoa antaa muun muassa perehdyttämiseen ja 

rippikouluun liittyvät kirjat ja teokset sekä erilaiset viralliset asiakirjat, seurakunnan 

käyttämät dokumentit ja muut vastaavat lähteet. Syksyllä 2012 suoritin teemallisen ky-

selylomakkeen kesän 2012 13 leirityöntekijälle (Ahonen 2012) ja keväällä 2013 Työ, 

yhteisöt ja kehittäminen -hankeharjoittelussa suoritin laadullisen, puolistrukturoidun 

teemahaastattelun Tuusulan seurakunnan neljälle nuorisotyönohjaajalle ja kahdelle pa-

pille sekä kirkkoherralle (Ahonen 2013a). Kyselylomakkeesta ja teemahaastatteluista 

saamaani materiaalia käytän lähdeaineistona ja argumentoinnin tukena suunnitellessani 

ja toteuttaessani tätä kehittämishanketta, kuten voidaan tehdä toiminnallisesta opinnäy-

tetyöstä raportoidessa (Vilkka & Airaksinen 2003, 64). 
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Tämän kehittämishankeen toiminnallisena menetelmänä kehitetään Tuusulan seurakun-

nan leirityöntekijäprosessia. Osana tätä prosessia luodaan, suunnitellaan ja toteutetaan 

perehdytys, joka palvelee parhaiten Tuusulan seurakunnan leirityöntekijöitä sekä Tuu-

sulan seurakunnan rippikoulutyötä (Vilkka & Airaksinen 2003, 51). Perehdytys suunni-

tellaan seurakunnan arvojen mukaisesti ja noudattaen kirkon perehdyttämisoppaassa 

annettuja perehdytyksen suuntaviivoja sekä olemassa olevaa perehdyttämiseen liittyvää 

teoriaa soveltuvasti käyttäen. Teoreettisesta pohjasta muodostuu perehdyttämismalli, 

jota kokeillaan kesän 2013 leirityöntekijöiden kanssa. Tämän lisäksi osana leirityönteki-

jäprosessia kehitetään jo olemassa olevaa palauteiltaa suunnitelmallisemmaksi sekä si-

sältämään kyselylomakkeen, joka käsittelee leirityöntekijöiden kulunutta kesää, heidän 

työnkuvaansa, työn sujumista ja muita vastaavia teemoja. Palauteillassa on tarkoitukse-

na käyttää menetelmänä ryhmäkeskustelua. Ryhmäkeskustelu on tiedonkeruumetodi, 

jossa ryhmä ihmisiä on kutsuttu järjestettyyn tilanteeseen, missä keskustellaan tietystä 

teemasta fokusoidusti mutta vapaamuotoisesti (Valtonen 2005, 223). Palauteillan tee-

mana on Tuusulan seurakunnan rippikoulut, leirityöntekijät rippikouluissa ja keväällä 

järjestetty perehdytys. 

Kyselylomakkeesta saatua tietoa käytetään myös toteutetun perehdytyksen ja koko leiri-

työntekijäprosessin arvioimiseen ja kehittämiseen. Arvioimisen ja kehittämisen osana 

käytetään myös Tuusulan seurakunnan rippikoulupastorille tehtävää puolistrukturoitua 

teemahaastattelua, joka käsittelee perehdytystä, palauteiltaa ja koko leirityöntekijäpro-

sessia. Leirityöntekijäprosessin ja koko kehittämishankkeen arvioinnissa materiaalina 

on myös hankepäiväkirja, jonne on kirjattu ylös havaintoja ja huomioita kehittämishan-

keen ja koko opinnäytetyön ajalta (Ahonen 2013b). Hankepäiväkirjaa, kyselylomakkeen 

vastauksia ja teemahaastattelun vastauksia käsitellään kehittämishankkeen arvioinnin 

yhteydessä laadullisen analyysin keinoin eli aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena ja 

saadut havainnot pelkistetään ja niiden avulla pyritään ratkaisemaan arvoitus (Alasuuta-

ri 2011, 38–39). Tämän kehittämishankkeen arvoituksena on, että toteuttiko kehittämis-

hanke sille asetetut tavoitteet ja vastasiko se myös tavoitteisiin liittyvään kysymykseen. 
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3 KESKEISET KÄSITTEET 

3.1 Seurakunta 

Seurakunta on hengellinen yhteisö, joka muodostuu seurakuntalaisista ja seurakunnan 

työntekijöistä (Lähimmäisten yhteisö 2008, 1). Vaikka seurakunta on hengellinen ja 

Jumalasta lähtöisin, niin on sillä myös maallinen ulottuvuus, jota määrittävät muun mu-

assa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaki (Kirkkolaki 1993) ja kirkkojärjes-

tys (Kirkkojärjestys 1993) sekä muut sopimukset ja säädökset kuten työturvallisuuslaki 

(Työturvallisuuslaki 2002). 

Kirkkolaissa on säädetty, että kirkko jakaantuu kuntien alueella toimiviin seurakuntiin, 

joiden jäsenet ovat kirkon jäseniä, jotka asuvat kyseisen kunnan alueella (Kirkkolaki 

1993, 3:2 §, 3 §). Kuitenkin seurakuntarakenteet ovat olleet ja ovat edelleen voimak-

kaassa muutoksessa. Vuonna 2003 seurakuntia oli 582 ja vuoden 2011 lopussa enää 449 

(Haastettu kirkko 2012, 291). Vuonna 2012 seurakuntien määrä ei vähentynyt ja seura-

kuntia on Suomessa edelleen 449 (Kirkon tilastollinen vuosikirja 2013, 11.) Syynä seu-

rakuntien vähenemiselle ovat Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta eli PARAS-

hankkeesta johtuvat kuntien yhdistymiset, sillä yhden kunnan alueella voi olla vain yksi 

seurakunta tai seurakuntayhtymä. Syynä olivat myös seurakuntien omat talouden ja 

toiminnan tehostamisen tarpeet. Nimittäin seurakuntien taloudellinen asema heikkeni 

vuosien 2008–2011 aikana, koska niiden toimintamenot kasvoivat nopeammin kuin 

tulot. (Haastettu kirkko 2012, 291–293 ja 315.) Myös seurakuntien henkilöstö on muu-

toksessa ja haasteen edessä, sillä on arvioitu, että vuosien 2009–2014 aikana kirkosta 

siirtyy eläkkeelle yli 3600 henkilöä, samaan aikaan kun seurakuntien taloudelliset re-

surssit vähenevät ja seurakunnat joutuvat kilpailemaan tulevista työntekijöistään (Haas-

tettu kirkko 2012, 353). Näiden muutoksien keskellä kirkko antaa Meidän kirkko – 

Osallisuuden yhteisö -strategiassaan suuntaviivaksi, että toimintaa tulee uudistaa perus-

tehtävälle uskollisena (Meidän kirkko 2007, 2). Seurakunta voidaan siis ajatella kehitty-

vänä yhteisönä, jolla on tietyt tehtävät. 

Seurakunnan tehtävänä on pitää jumalanpalveluksia, toimittaa kasteita ja ehtoollisia, 

vastata muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sie-
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lunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä ja muista kristilliseen sanomaan perustuvista 

julistus- ja palvelutehtävistä, jotta se täyttää kirkolle asetetut tehtävät (Kirkkolaki 1993, 

4: 1 §). Näiden tehtävien toimittamista varten seurakunta palkkaa kirkkolain ja kirkko-

järjestysten ohjeiden mukaan työntekijöitä viranhaltijoiksi tai työsopimussuhteeseen. 

Viranhaltijoiden ja työsopimussuhteessa olevien työntekijöiden palkkausta ja työtä sää-

telee myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oma virka- ja työehtosopimus. Nämä 

samat lait ja säännökset koskevat myös seurakunnan palkkaamia leirityöntekijöitä. 

3.2 Rippikoulutyö ennen ja nyt 

Suomalainen rippikoulujärjestelmä alkoi kehittyä Ruotsi-Suomen vallanaikana osana 

koko valtion kasvatusjärjestelmää. Saman kasvatusjärjestelmän tuloksena ovat myös 

nykyisen koulujärjestelmän esivaiheet: lukkarikoulut, kyläkoulut ja pitäjänkoulut. Kui-

tenkaan vielä tässäkään vaiheessa ei puhuttu rippikoulusta, vaan kyse oli uskonopin 

kuulusteluista ja ensiehtoolliselle valmistautumisesta. Rippikoulu alkoi muotoutua ny-

kyiseen muotoonsa, kun ehtoolliselle valmistautuvien opetuksesta ja kuulustelusta ke-

hittyi vähitellen kirkollisen opetuksen yläaste: Lukkarin ja kyläkoulun läpäisseet pääsi-

vät kirkollisen opetuksen yläasteelle. Ensimmäiset merkit rippikoulusta rippikoulun 

nimellä ovat 1730-luvulta Pohjanmaalta, mutta vasta vuonna 1740 Turun tuomiokapitu-

lin kiertokirjeessä määrättiin rippikoulu pakolliseksi kaikissa hiippakunnan seurakun-

nissa, mistä lähtien rippikoulu on kehittynyt nykyiseen muotoonsa (Sakasti.evl.fi i.a.) 

Rippikouluja pidettiin kaikissa seurakunnissa ennen toista maailmansotaa, mutta paikoi-

tellen rippikouluryhmät olivat liian suuria, mikä oli vastoin silloisen Rippikoulusuunni-

telma 1932 ohjeistusta. Nämä rippikoulut toteutettiin päivärippikouluina, joiden lisäksi 

oli mahdollista käydä yksityisrippikoulua, joka oli maksullinen ja tuntimäärältään sekä 

ryhmäkooltaan tavallista rippikoulua pienempi. (Porkka 2008, 165.) 

Ensimmäiset leiririppikoulut järjestettiin Nurmijärven seurakunnassa yhteistyössä Suo-

men Kristillisen Ylioppilasliiton (SKY) kanssa 1937, ja SKY jatkoi leiririppikoulujen 

kehittämistä sodan jälkeen. Suomen Lähetysseura alkoi järjestää rippikoululeirejä 1940-

luvun loppupuolella ja Evankelinen Ylioppilasliitto sekä Suomen Nuorten Kristillinen 

Liitto vuonna 1950. Vuonna 1959 piispainkokous määritteli leiririppikoulut omaksi 

rippikoulumuodokseen hyväksymissään rippikouluohjeissa. Rippikoulun käytännöt tu-
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livat kuitenkin samanlaisiksi koko maassa vasta vuonna 1974 jolloin julkaistiin piis-

painkokouksen hyväksymä Rippikoulun kokonaissuunnitelma 1974. (Porkka 2004, 7–

9.) Seurakunnissa rippikoulut alkoivat kunnolla yleistyä 1970- ja 1980-luvuilla ja vasta 

vuonna 1990 leiririppikoulun kävi yli 80 % rippikoululaisista (Haastettu kirkko 2012, 

151–152). Nykyään leiririppikoulu on ylivoimaisesti suosituin rippikoulumuoto, sillä 

vuonna 2011 92 % nuorista kävi rippikoulun, johon sisältyi valtaosan opetuksesta sisäl-

tävä leirijakso (Haastettu kirkko 2012, 151).  

Rippikoulut nähdään myös osana nuorisokulttuuria ja niiden maine on nuorten keskuu-

dessa hyvä.  Luterilaisen kirkon rippikoululla ei ole missään maassa samanlaista asemaa 

kuin Suomessa. (Haastettu kirkko 2012, 150 ja 152.) Rippikoulun suosio on säilynyt 

viime vuosina lähes ennallaan ja esimerkiksi vuonna 2011 rippikoulu tavoitti 83,0 % 

koko 15-vuotiaiden ikäluokasta ja vuonna 2012 puolestaan 82,3 % eli 50 041 nuorta 

(Kirkon tilastollinen vuosikirja 2013, 85). Tämän lisäksi rippikoulun käy vuosittain 

myös jonkin verran aikuisia ja vanhempia nuoria. Kaiken kaikkiaan rippikoulun kävi 

51 905 henkilöä vuonna 2012 (Kirkon tilastollinen vuosikirja 2013, 85). Kuitenkin tule-

vina vuosina on oletettavaa, että rippikoululaisten määrä vähenee, sillä tulevat ikäluokat 

tulevat pienenemään entisestään vielä seuraavat viisi vuotta (Haastettu kirkko 2012, 

150). Vaikka rippikoululaisten määrät saattavat vähentyä tulevina vuosina valtakunnal-

lisesti, niin tullaan rippikouluja silti pitämään, koska kirkon omat lait ja säädökset niin 

määräävät. Rippikoulut ovat osa kristillistä kasvatusta, jota seurakunnan tehtävänä on 

järjestää (Kirkkolaki 1993, 4: 1 §).  

Rippikoulutyön tarkoituksena on toteuttaa ja pitää kirkkojärjestyksen kolmannessa lu-

vussa määrittämää rippikoulua. Rippikoulutyö sisältää rippikoulun suunnittelun, järjes-

tämisen, pitämisen ja konfirmaation.  Rippikoulussa nuoria perehdytetään kirkon yhtei-

seen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä rippikoulun opettajien toimes-

ta (Kirkkojärjestys 1993, 3: 3§). Piispainkokouksen hyväksymässä Rippikoulusuunni-

telma 2001 määritellään rippikoulun olevan osa kirkon jatkuvaa ja ihmisen koko eliniän 

kestävää kasteopetusta, jonka tavoitteena on, että nuori vahvistuu uskossa kolmiyhtei-

seen Jumalaan (Elämä – usko - rukous 2001, 5). Rippikoulun suunnittelua pidetään 

muutenkin seurakunnissa tärkeänä, sillä suurimmalla osalla seurakunnista oli vuonna 

2011 rippikoulun vuosisuunnitelma ja 72 %:lla seurakunnista on myös rippikoulun to-

teutussuunnitelma, mutta kuitenkin rippikoulun paikallissuunnitelma löytyy vain 59 



15 
 

%:lta seurakunnista (Haastettu kirkko 2012, 154). Rippikoulun suunnittelusta vastaa 

yleensä rippikoulupastori yhdessä seurakunnan muiden työntekijöiden kanssa.  Rippi-

koulun opettajina voivat toimia pappien ja lehtorien lisäksi kanttorit, nuorisotyönohjaa-

jat ja muut seurakunnan viranhaltijat siten kuin seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä 

määrätään (Kirkkojärjestys 1993, 3: 3 §).  

3.3 Kesä-, kausi- vai leirityöntekijä rippikoulutyössä? 

Pelkästään kesän ajan rippikoulutyötä tekevistä, määräaikaisessa virkasuhteessa tai työ-

suhteessa olevista työntekijöistä, seurakunnat käyttävät monenlaista termistöä, mikä on 

havaittavissa esimerkiksi seurakuntien ja seurakuntayhtymien kesätyöhakemuksista. 

Joissakin hakemuksissa terminä käytetään kesäteologia, kesänuorisotyönohjaajaa tai 

leirityöntekijää. Toisissa hakemuksissa puhutaan vain kesätyöntekijöistä tai kausityön-

tekijöistä. Termit vaihtelevat, koska työntekijöitä haetaan erilaisiin toimenkuviin ja teh-

täviin. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei ole määritellyt käytettäväksi mitään sen 

tarkempaa termiä, mikä on havaittavissa kirkon kirkkojärjestyksestä ja kirkkolaista 

(Kirkkojärjestys 1993; Kirkkolaki 1993). Kirkossa yleisiä kesällä määräaikaisessa vir-

kasuhteessa olevista työntekijöistä käytettäviä yleistermejä, jotka eivät erittele työnteki-

jöitä koulutuksen perusteella, ovat kausityöntekijä, kesätyöntekijä ja leirityöntekijä. 

3.3.1 Kausityöntekijä 

Kausityöntekijä on henkilö, joka tekee työnantajalle palkkaa vastaan työtä tiettynä kau-

tena, esimerkiksi kesällä. Kuitenkaan kausityöntekijä termiä ei käytetä Suomen evanke-

lis-luterilaisen kirkon kirkkolaissa eikä kirkkojärjestyksessä (Kirkkolaki 1993; Kirkko-

järjestys 1993). Kausityöntekijä kuitenkin mainitaan kirkon virka- ja työehtosopimuk-

sen liitteessä kerrottaessa heidän palkkauksestaan. Liite toisaalta erottelee kirkon aloille 

opiskelevat eli teologi-, nuorisotyöntekijä-, kanttori- ja diakoniopiskelijat erilleen nuo-

rista kausityöntekijöistä. Liite ei kuitenkaan tarkemmin määrittele nuorten kausityönte-

kijöiden ikää, vaan ainoa selkeä erotus on termistössä. (KirVEStes 2011, 2 § ja 4 §.) 

Kyse onkin silloin seurakunnan harkinnasta, että milloin kyseessä on nuori kausityönte-

kijä ja milloin jokin muu määritelmä. Kausityöntekijät mainitaan myös kirkon perehdyt-

tämisoppaassa käsiteltäessä perehdytyksen merkitystä. Samassa kohdassa mainitaan 
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myös työkokeilussa mukana olevat, harjoittelijat, sekä työssäoppijat. Perehtymisoppaas-

sa todetaan heidän kaikkien tarvitsevan monipuolisen ja riittävän perehdytyksen. (Kir-

kon perehdyttämisopas 2010, 6.)   

3.3.2 Kesätyöntekijä, leirityöntekijä ja leirityöntekijäprosessi 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkojärjestys ja kirkkolaki eivät tunne kesätyön-

tekijä ja leirityöntekijä termejä (Kirkkolaki 1993 & Kirkkojärjestys 1993). Yleisesti 

ajatellen kesätyöntekijä tarkoittaa kesällä työnantajalle palkkaa vastaan työtä tekevää 

henkilöä ja leirityöntekijä tarkoittaa työnantajalle palkkaa vastaan leirityötä tekevää 

henkilöä. Kumpiakin termejä käytetään seurakunnissa ja esimerkiksi Tuusulan seura-

kunnan rippikouluja käsittelevä Rippikouluopus 2013 käyttää termiä leirityöntekijä 

(Rippikouluopus 2013, 7, 9). Kesätyöntekijä ja leirityöntekijä termejä käytetään varsin-

kin kun haetaan työntekijöitä kesälle seurakunnan rippikoulu- ja nuorisotyöhön. 

Tuusulan seurakunnassa työntekijät puhuvat yleisesti ottaen kesätyöntekijöistä (Ahonen 

2013a) ja leirityöntekijät puhuvat itsestäänkin kesätyöntekijöinä (Ahonen 2012). Siitä 

huolimatta käytän tässä kehittämishankkeessa käsitettä leirityöntekijä, koska seurakun-

nan Rippikouluopus 2013 käyttää leirityöntekijä sanaa (Rippikouluopus 2013, 7). Myös 

Tuusulan seurakunnan ja hautainhoitorahaston kertomuksessa vuodelta 2012 käytetään 

leirityöntekijä sanaa, kun kerrottiin rippikoulutyöhön palkattujen määräaikaisten työn-

tekijöiden lukumäärästä (Tuusulan seurakunta 2013a, 68). Virallisten asiakirjojen perus-

teella myös kausityöntekijä olisi hyvä yleiskäsite (KirVEStes 2011; Kirkon perehdyttä-

misopas 2010), mutta koska sitä ei juurikaan käytetä Tuusulan seurakunnassa, puhutta-

essa rippikoulutyötä määräaikaisesti tekevistä työntekijöistä, niin sen käyttö hankaloit-

taisi vain kehittämishankkeen raportointia ja asioiden käsittelyä. Leirityöntekijä -käsite 

puolestaan yksinkertaistaa kehittämishankkeesta raportointia ja perehdytyksen pitämistä 

sekä on samassa linjassa seurakunnan virallisten asiakirjojen kanssa. Leirityöntekijä 

käsitteeseen liitetään tässä kehittämishankkeessa käsite leirityöntekijäprosessi, jolla tar-

koitetaan tapahtumasarjaa, joka alkaa leirityöntekijöiden perehdyttämisestä ja päättyy 

palauteiltaan. Leirityöntekijäprosessin on tarkoitus olla kehittyvä eli sitä pyritään paran-

tamaan seurakunnan toimesta, koska sen pitäisi olla perehdytyksen tavoin jatkumo, jota 

kehitetään työntekijöiden ja työyhteisön tarpeiden mukaan (Mäntynen & Penttinen 

2009, 2). 
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4 TUUSULAN SEURAKUNTA 

Tuusulan seurakunta sijaitsee nykyisen Tuusulan kunnan alueella ja jäseniä sillä oli 

vuoden 2012 lopussa 29 163 jäsentä, mikä oli 77,07 % koko kunnan väestöstä (Tuusu-

lan seurakunta 2013a, 3–4). Tuusulan kunnan väkiluku puolestaan oli 36 926 vuoden 

2012 lopussa (Tuusulan kunta 2013a). Kuitenkin Tuusulan seurakunta arvio Lähim-

mäisten yhteisö -strategiassaan vuonna 2008, että Tuusulan kunnan väkiluvun on vuon-

na 2015 noin 43 000 henkilöä ja että heistä 80 % kuuluisi seurakuntaan (Lähimmäisten 

yhteisö 2008, 2–3). Tämä tarkoittaisi siis, että tulevan parin vuoden aikana seurakunnan 

jäsenmäärä kasvaisi noin 5 200 jäsenellä. Jäsenluvun kasvun arvioidaan kuitenkin jää-

vän alhaisemmaksi, sillä jo Lähimmäisten yhteisö –strategiassa vuonna 2008 veikattiin 

tuon noin 43 000 henkilön väkiluvun olevan liian optimistinen ennuste silloin alkaneen 

laman johdosta (Lähimmäisten yhteisö 2008, 2). Tämän hetkinen Tuusulan kunnan oma 

ennuste on, että väkiluku on tämän vuoden lopussa 38 262 ja että 40 000 asukkaan raja 

ylittyisi vasta vuonna 2017 (Tuusulan kunta 2013b). Nykyinenkin väestökehitys tarkoit-

taa siis Tuusulan seurakunnan jäsenmäärä kasvua, mikäli seurakunta pystyy pitäyty-

mään tuossa 80 % tavoitteessa. 

4.1 Arvot 

Kristilliset arvot ohjaavat seurakunnan toimintaa, sen henkilökuntaa ja päätöksentekoa. 

Tuusulan seurakunnan Lähimmäisten yhteisö -strategia nostaa esiin varsinkin neljä ar-

voa, jotka ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus, todellisuus, sekä 

laadukkuus. Pyhän kunnioituksella seurakunta tarkoittaa kunnioittavansa pyhää kol-

miyhteistä Jumalaa, Jeesusta ja kaikkia kristittyjä. Vastuullisuudella ja oikeudenmukai-

suudella se tarkoittaa, että seurakunta haluaa huolehtia lähimmäisistä ihmisarvoa kunni-

oittaen, toimia oikeudenmukaisuuden puolesta ja ratkaista asioita tasapuolisesti. Todel-

lisuudella seurakunta puolestaan tarkoittaa seurakunnan toiminnan avoimena ja hallin-

non läpinäkyvänä pitämistä, Jumalasta ja uskosta rohkeasti puhumista, sekä puheiden 

mukaan elämistä. Laadukkuuden arvolla seurakunta tarkoittaa, että ajan haasteet ja pe-

rinteet ovat tärkeitä seurakunnalle ja seurakunta haluaa olla läsnä seurakuntalaisten elä-

mässä. (Lähimmäisten yhteisö 2008, 1.) Nämä arvot ja niiden tarkoitukset toimivat 
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omalta osaltaan pohjana kehittämishankkeelle, jonka tarkoituksena on kehittää seura-

kunnan toimintaa, jota kristilliset arvot ohjaavat (Lähimmäisten yhteisö 2008, 1).  

4.2 Toiminnan periaatteet 

Arvojen lisäksi kehittämishanketta ohjaavat myös ne toiminnan periaatteet, jotka on 

määritelty Lähimmäisten yhteisö –strategiassa. Toiminnan periaatteiksi on muun muas-

sa määritelty, että seurakunnalla on sitoutunut ja moniammatillisesti osaava henkilökun-

ta, jonka määrä vastaa työmäärää ja jonka ammattitaitoa arvostetaan ja ylläpidetään tar-

vittavalla koulutuksella, sekä asianmukaisilla työvälineillä. Tämän lisäksi hyvällä hen-

kilöstöpolitiikalla ja johtamisella vastataan hyvästä työilmapiiristä ja toimintakulttuuris-

ta, minkä tavoitteena on pitää Tuusulan seurakunta hyvämaineisena ja kilpailukykyisenä 

työnantajana. Johtamiseen liittyy myös se, että johtavat työntekijät vastaavat työn ja 

työntekijöiden päivittäisestä johtamisesta, sekä uusien työntekijöiden perehdyttämisestä. 

(Lähimmäisten yhteisö 2008, 1 ja 5.) Pelkästään nämä toiminnan periaatteet antavat 

perusteita kehittämishankkeelle. 

Lähimmäisten yhteisö –strategia toteaa, että seurakunnan jäsenet odottavat seurakunnan 

toteuttavan kristillistä kasvatusta (Lähimmäisten yhteisö 2008, 3). Seurakuntalaiset siis 

odottavat myös, että rippikoulua pidetään, mikä on tärkeää, sillä aikuiset muodostavat 

kontaktin ja osallistuvat seurakunnan toimintaan lähinnä nuorten kautta (Lähimmäisten 

yhteisö 2008, 2).  Toiminnasta sanotaankin, että sen sisällön tulisi säilyä samana, vaikka 

se ulkopuolisesti muuttuisi, sillä pääpirteissään samana pysyvät perustoiminnot luovat 

turvallisuudentunnetta seurakuntalaisiin (Lähimmäisten yhteisö 2008, 4). Kuitenkin on 

tärkeää, että monipuolinen toiminta suhteutetaan käytettävissä oleviin voimavaroihin, 

kun seurakunnan resurssit pienenevät ja kilpailu osaavasta sekä seurakuntatyöhön sitou-

tuneesta työvoimasta kiristyy (Lähimmäisten yhteisö 2008, 2). On siis seurakunnan 

edun mukaista kehittää seurakunnan toimintaa ja samalla sitouttaa seurakuntaan osaavia 

ja halukkaita työntekijöitä kirkon alaa opiskelevista.  

Strategian mukaan Tuusulan seurakunnan tarkoituksena on tarjota aito kokemus kuulu-

misesta hengelliseen ja sosiaaliseen yhteisöön, jonka toimintaan jokainen voi osallistua 

omista lähtökohdistaan käsin. Tarkoituksena on myös, että seurakunnan työntekijät ja 
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seurakuntalaiset kohtaavat seurakunnassa vuorovaikutteisesti sekä ihmisten elämän ar-

kiset asiat kulkevat rinnakkain pyhän kunnioituksen kanssa. (Lähimmäisten yhteisö 

2008, 3.) Strategia tiivistää seurakunnan toiminnan perustehtäväksi kutsua tuusulalaisia 

armollisen Jumalan yhteyteen, lujittaa heidän uskoaan, sekä rohkaista heitä evanke-

liumin eteenpäin viemisessä ja vastuussa lähimmäisistä ja luomakunnasta (Lähimmäis-

ten yhteisö 2008, 1). Näihin hengellisiin toiminnan periaatteisiin kehittämishankkeen on 

hyvä pohjautua. 

4.3 Rippikoulutyö Tuusulan seurakunnassa 

Rippikoulutyö on yksi Tuusulan seurakunnan Tuusulassa toteuttamista tehtävistä, jolla 

se toteuttaa kirkon kasteopetusta (Lähimmäisten yhteisö 2008, 2) ja pyrkii rohkaise-

maan nuoria elämään aktiivisina seurakunnan jäseninä (Tuusulan seurakunta 2013a, 

68). Tätä seurakunnan perustarkoitusta se toteuttaa rippikoulupastorin johdolla. Rippi-

koulujen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat rippikoulupastorin lisäksi seurakun-

nan vakinaiset työntekijät ja määräajaksi palkatut leirityöntekijät.  Rippikoulutyötä ja 

rippikouluja pyritään seurakunnan strategian mukaisesti kehittämään ja siihen onkin 

pystytty, sillä esimerkiksi ennen rippikoulujen alkamista pidetään suunnittelu- ja palau-

tekokouksia. Tämän lisäksi rippikouluista tiedotettaan syksyllä postitse jokaiselle kirk-

koon kuuluvalle tuusulalaiselle rippikouluikäiselle nuorelle, minkä lisäksi käytiin rippi-

kouluista kertomassa koulujen kahdeksasluokkalaisille, jotta tieto rippikouluista saavut-

taisi myös kirkkoon kuulumattomat nuoret. (Tuusulan seurakunta 2013a, 69.) Tämä 

kirkkoon kuulumattomille tiedottaminen noudattaa selkeästi sitä seurakunnan strategian 

linjaa, että tulevaisuudessa 80 % kunnan väkiluvusta kuuluisi seurakuntaan (Lähim-

mäisten yhteisö 2008, 2). 

Tiedottamisten jälkeen rippikouluikäiset pääsevät esittämään toiveita, mihin seurakun-

nan rippikouluryhmistä haluaisivat. Nämä toiveet pyritään ottamaan huomioon mahdol-

lisimman hyvin ja esimerkiksi vuonna 2012 heidän toiveensa pystyttiin ottamaan huo-

mioon (Tuusulan seurakunta 2013a, 69). Kun rippikoululaiset saavat tietää ryhmänsä, 

niin alkaa puolivuotta kestävä seurakuntaan tutustumisjakso, joka sisältää jumalanpalve-

luksia, nuortenillan, gospel-konsertin, oman ryhmän tapaamisia ja ennakkopäivät. Tu-

tustumisjakson tarkoituksena ja tavoitteena on tutustuttaa nuorta seurakuntaan, sen toi-
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mintaan ja työntekijöihin, sekä ryhmäyttää ryhmää ja luoda siihen turvallinen ilmapiiri. 

Ennakkopäivissä pidetään myös rippikouluopetusta. Ennakkopäivien jälkeen alkaa rip-

pikouluryhmän perusjakso. Näissä perusjaksoissa opetusta toteutetaan piispainkokouk-

sen hyväksymän rippikoulusuunnitelman mukaisesti, sekä ohjaajatiimien ja rippikou-

luohjaajien yhteisissä kokouksissa suunnittelemin keinoin. Tämän ansioista pystytään 

kaikille rippikoululaisille tarjoamaan tasalaatuiset ja samankaltaiset rippikoulut. (Tuusu-

lan seurakunta 2013a, 69.) Rippikoulut päättyvät konfirmaatioon, jonka toteutukseen 

osallistuu mahdollisuuksien mukaan koko rippikoulun ohjaajatiimi, sekä rippikoulun 

isoset.  

Vuonna 2012 Tuusulan seurakunta piti 20 rippikoulua, joista neljän perusjakso toteutet-

tiin hiihtoloman ja loppujen 16:sta perusjakso kesäloman aikana. Yksi rippikouluista oli 

laskettelurippileiri Posiolla ja yksi kesän rippikouluista oli ystävyysseurakuntarippileiri 

Unkarissa. Pidetyistä rippikouluista kaksi pidettiin päivärippikouluina. Kaiken kaikki-

aan Tuusulan seurakunnan rippikoulun kävi 504 nuorta ja muun kuin oman seurakunnan 

rippikoulun kävi 60 nuorta. Rippikoulu tavoitti vuonna 2012 lähes koko kunnan rippi-

kouluikäisten ikäluokan, mikä on enemmän kuin seurakuntaan kuuluvien rippikou-

luikäisten määrä. (Tuusulan seurakunta 2013a, 68–69.) Vuonna 2013 Tuusulan seura-

kunta piti 21 rippikoulua, joista neljän perusjakso pidettiin koulujen hiihtolomalla ja 

loppujen 17:sta kesälomalla. Kesälomalla pidettiin yksi rippikoulu päivärippikouluna ja 

16:sta leiririppikouluina. Yksi leiririppikouluista toteutettiin jälleen ystävyysseurakunta-

rippileirinä Unkarissa. (Rippikouluopus 2013, 5–6.) Tulevina vuosina rippikouluryhmiä 

tulee olemaan suunnilleen saman verran tai jopa enemmän, sillä tulevat ikäluokat kou-

luissa ovat lähes samankokoisia, hieman pienempiä tai hieman isompia kuin vuoden 

2013 rippikouluikäluokka (Honkanen, henkilökohtainen tiedonanto 17.10.2013b). Tämä 

tarkoittaa myös sitä, että leirityöntekijöitä tullaan palkkaamaan myös jatkossa Tuusulan 

seurakuntaan, mikäli taloustilanne sen sallii. 

4.4 Rippikoulutyön kesätyöntekijät  

Vakituista henkilökuntaa Tuusulan seurakunnalla oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 101 

henkilöä. Kuitenkaan tässä luvussa ei ole mukana virkavapaalla olleita henkilöitä, joille 

oli palkattu sijainen, eikä kausityöntekijöitä. Kausityöntekijöitä oli palkattu hautaus-



 

maille, sekä rippikoulu

(Tuusulan seurakunta 2013a, 138.) Kausityöntekijöiden sijoittuminen nuoriso

koulutyöhön on havaittavissa myös Kaavio

kemmin määrittele heidän lukumääriään.

 

KAAVIO 1. Tuusulan seurakunnan henkilökuntaorganisaatio 1.1.2013 (Martti Napola 

2013). 

Tuusulan seurakunnan vakituisesta henkilökunnasta rippikoulutyötä tekivät vuonna 

2012 kolme diakonian viranhaltijaa, neljä nuorisotyönohjaajaa, neljä kanttoria, seits

män seurakuntapastoria, kaksi kappalaista ja rippikoulupastori. Vakituisen henkilöku

nan lisäksi rippikoulutyötä tekivät myös kesäkanttorit ja yksi kesäpappi. Rippikoulupa

tori oli vastuussa koko rippikoulutyön työalasta. (Tuusulan seurakunta 2013a, 68.) 

Suunnilleen sama määrä vakituista henkilökuntaa tekee rippikoulutyötä Tuusulan se

rakunnassa joka vuosi. Vakituisen henkilökunnan lisäksi vuonna 2012 Tuusulan seur

kunnassa rippikoulutyötä teki kausityöntekijöinä kolme nuorisotyön kesätyöntekijää, 

sekä 10 rippikoulutyön leirityöntekijää. Tämän lisäksi rippikoulutyön kausityöntekijö

maille, sekä rippikoulu-, nuoriso-, musiikki-, diakonia- ja lapsityöhön sekä toimistoihin. 

(Tuusulan seurakunta 2013a, 138.) Kausityöntekijöiden sijoittuminen nuoriso

n on havaittavissa myös Kaaviosta 1, vaikka Kaavio

kemmin määrittele heidän lukumääriään. 

1. Tuusulan seurakunnan henkilökuntaorganisaatio 1.1.2013 (Martti Napola 
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olme diakonian viranhaltijaa, neljä nuorisotyönohjaajaa, neljä kanttoria, seits

män seurakuntapastoria, kaksi kappalaista ja rippikoulupastori. Vakituisen henkilöku

nan lisäksi rippikoulutyötä tekivät myös kesäkanttorit ja yksi kesäpappi. Rippikoulupa

oli vastuussa koko rippikoulutyön työalasta. (Tuusulan seurakunta 2013a, 68.) 

Suunnilleen sama määrä vakituista henkilökuntaa tekee rippikoulutyötä Tuusulan se

rakunnassa joka vuosi. Vakituisen henkilökunnan lisäksi vuonna 2012 Tuusulan seur

ikoulutyötä teki kausityöntekijöinä kolme nuorisotyön kesätyöntekijää, 

sekä 10 rippikoulutyön leirityöntekijää. Tämän lisäksi rippikoulutyön kausityöntekijö
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ja lapsityöhön sekä toimistoihin. 

(Tuusulan seurakunta 2013a, 138.) Kausityöntekijöiden sijoittuminen nuoriso- ja rippi-

sta 1, vaikka Kaavio 1 ei kuitenkaan tar-

 

1. Tuusulan seurakunnan henkilökuntaorganisaatio 1.1.2013 (Martti Napola 

Tuusulan seurakunnan vakituisesta henkilökunnasta rippikoulutyötä tekivät vuonna 

olme diakonian viranhaltijaa, neljä nuorisotyönohjaajaa, neljä kanttoria, seitse-

män seurakuntapastoria, kaksi kappalaista ja rippikoulupastori. Vakituisen henkilökun-

nan lisäksi rippikoulutyötä tekivät myös kesäkanttorit ja yksi kesäpappi. Rippikoulupas-

oli vastuussa koko rippikoulutyön työalasta. (Tuusulan seurakunta 2013a, 68.) 

Suunnilleen sama määrä vakituista henkilökuntaa tekee rippikoulutyötä Tuusulan seu-

rakunnassa joka vuosi. Vakituisen henkilökunnan lisäksi vuonna 2012 Tuusulan seura-

ikoulutyötä teki kausityöntekijöinä kolme nuorisotyön kesätyöntekijää, 

sekä 10 rippikoulutyön leirityöntekijää. Tämän lisäksi rippikoulutyön kausityöntekijöi-
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hin kuuluivat 18 leiri-isäntää/ -emäntää, joiden työnkuvaan kuului öisin leirien turvalli-

suudesta huolehtiminen. (Tuusulan seurakunta 2013a, 68–69.)  

Kesällä 2013 rippikoulutyötä teki vakituisen henkilökunnan lisäksi 14 leirityöntekijää, 

joista kolme oli nuorisotyön kesätyöntekijöitä ja loput 11 rippikoulutyön leirityönteki-

jöitä. Suurin osa 14 kausityöntekijästä oli eri alojen opiskelijoita, mutta osa oli myös 

omalle alalleen valmistuneita, kuten nuorisotyönohjaajia tai opettajia. Opiskelijoista osa 

oli teologeja, osa nuorisotyönohjaajia ja loput muille aloille opiskelevia. (Ahonen 

2013b.)  Kesän 2013 rippikouluissa työskenteli myös kahdeksan yli 18-vuotiasta rippi-

koulutyön leiri-isäntää/ -emäntää, jotka myös olivat rippikoulutyön omia kesätyönteki-

jöitä 11 leirityöntekijän lisäksi. Eli kesällä 2013 rippikoulutyön kesätyöntekijöinä toimi 

kaiken kaikkiaan 19 henkilöä. (Rippikouluopus 2013, 7–8.) Kehittämishankkeen kohde-

ryhmänä oli kuitenkin vain 11 rippikoulutyön leirityöntekijää ja kolme nuorisotyön ke-

sätyöntekijää, koska heidän toimenkuvansa erosivat niin paljon leiri-isäntien/ -emäntien 

toimenkuvasta. Leiri-isännille ja -emännille järjestettiin oma erillinen työhön perehdy-

tys ennen vuoden 2013 kesää. 
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5 PEREHDYTYS 

Työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoiman Työturvallisuuskeskuksen mukaan pereh-

dyttämisellä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joiden avulla työntekijä oppii tuntemaan 

työpaikkansa toimintoineen ja tapoineen, oppii tuntemaan työpaikkansa ihmiset sekä 

työnsä ja siihen liittyvät odotukset (Perehdytyksen tarkistuslista 2007, 8). Suomen valti-

on työturvallisuuslaissa sanotaan, että työnantajan on kerrottava uudelle työntekijälle 

riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ja huolehdittava siitä, että työntekijä 

perehdytetään riittävästi työhön, huomioiden työntekijän ammatillinen osaaminen ja 

työkokemus (Työturvallisuuslaki 2002, 2: 14 §). Tämä laki koskee kaikkia Suomessa 

olevia työnantajia, myös Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. Koska perehdytys on 

työturvallisuuslaissa määritelty, niin seurakunnat ovat velvoitettuja järjestämään uusille 

työntekijöilleen perehdytystä riippumatta siitä, onko uusi työntekijä vakituinen viranhal-

tija vai leirityöntekijä 

5.1 Viisi mallia perehdyttämisestä 

Päivi Kupias ja Raija Peltola ovat luokitelleet viisi erilaista perehdyttämismallia, jotka 

eroavat toisistaan niin käytänteiltään kuin myös tarkoituksiltaan. Eri perehdyttämismal-

leja käytetään erilaisissa ja eri vaiheissa olevissa yhtiöissä ja organisaatioissa, riippuen 

siitä, mikä on yhtiön tai organisaation kannalta paras perehdyttämismalli sillä hetkellä. 

Nämä mallit ovat vierihoitoperehdytys, malliperehdytys, laatuperehdytys, räätälöity 

perehdytys ja dialoginen perehdytys. (Kupias & Peltola 2009, 36–41.)  

Vierihoitoperehdyttämisessä perehdytettävä oppii asioita seuraamalla kokeneempaa 

työntekijää, joka on määrätty hänen ohjaajakseen. Tämä perehdyttäjä kertoo työnsä 

ohella yrityksestä, työyhteisöstä ja perehdytettävän tehtävistä. Tällöin perehdytys tapah-

tuu työtä tehdessä ja perehdytettävä on mahdollista huomioida yksilönä ja perehdyttää 

yksilöllisesti. Tässä perehdyttämismallissa ohjaajan taidot korostuvat samoin kuin oh-

jaajan ajankäyttö. Mikäli ohjaajalla on aikaa ja taitoja huomioida perehdytettävän ja 

organisaation tarpeet sekä taitoa ohjata perehdytettävää uuden työn alussa, on perehdy-

tys luultavasti hyvää ja onnistunutta. Mikäli perehdyttäjällä ei kuitenkaan ole aikaa, eikä 



24 
 

hän esimerkiksi osaa suodattaa omia henkilökohtaisia mielipiteitään ammatillisesti, pe-

rehdytys voi olla huonoa ja epäonnistua. Tämä perehdyttämismalli nojaa siis vahvasti 

ohjaajaan, joka huolehtii uuden työntekijän perehdyttämisestä. (Kupias & Peltola 2009, 

36–37.) 

Malliperehdytys sisältää selkeän työn- ja vastuunjaon määrittelyn sekä tarpeellisten pe-

rehdytyksen apuvälineiden ja materiaalin tuottamisen yhtiön tai organisaation käytettä-

väksi. Tällaista materiaalia ovat muun muassa perehdyttämisohjelmat, perehdyttäjien 

muistilistat, tulokasoppaat ja yhteiset minimivaatimukset. (Kupias & Peltola 2009, 38.) 

Perehdyttämismateriaalia ovat myös monissa seurakunnissa ja yhtiöissä käytettävät pe-

rehdyttämisoppaat kuten perehdyttämisopas, joka luotiin opinnäytetyön osana Rova-

niemen seurakuntaan (Rautajoki & Virta 2012, 26). Malliperehdyttämisessä perehdytys 

on jaettu kahteen osaan: yleisperehdyttämiseen ja työnopastukseen. Yleisperehdytys on 

sellaista perehdytystä, joka voidaan organisoida ja toteuttaa samalla tavalla koko työyh-

teisössä ja joka sisältää muun muassa työsuhteeseen ja työorganisaatioon perehdytyk-

sen. Työnopastus ja työyhteisöön perehdytys jäävät yleensä sen työyksikön hoidetta-

vaksi mihin perehdytettävä tulee töihin. Myös työyksiköissä käytetään perehdytyksen 

tukena erilaisia oppaita ja listoja, jotka auttavat perehdyttämisessä ja määrittelevät pe-

rehdytyksen hyvän laatutason. Malliperehdyttämisessä perehdytyksestä vastaa ohjaaja, 

jolla tulee olla halua ja taitoja perehdyttämiseen. Tämän ohjaajan työtä kuitenkin tuke-

vat ja helpottavat erilaiset oppaat, mallit ja ohjeet. Malliperehdytyksen vahvuutena on 

perehdytyksen tasalaatuisuus ja valmiina olemassa olevat toimintamallit perehdytyksen 

tueksi, mutta vaarana on perehdytyksen liika keskittyminen organisaatioon, jolloin pe-

rehdytys eikä kiinnity tarpeeksi perehdytettävän omaan tulevaan työhön. (Kupias & 

Peltola 2009, 38–39.) 

Laatuperehdytyksen lähtökohtana on perehdytyksen laadun jatkuva parantaminen. 

Yleensä perehdyttämisestä ja sen kehittämisestä on vastuussa työntekijöiden esimies, 

mutta laatuperehdyttämisessä mukana perehdyttämisessä on koko työntekijätiimi työyk-

sikössä. Tiimistä on kuitenkin voitu nimittää päävastuuseen työntekijä, joka vastaa ko-

konaisperehdytyksen ohjaamisesta ja koko perehdytysprosessin etenemisestä. Perehdyt-

tämisprosessin sujumista tulee seurata tarkasti, jotta sitä voidaan jatkuvasti kehittää. 

Parhaimmillaan jatkuvasti kehitettävä prosessi sisältää hyvän ohjaajuuden perehdytettä-

vää kohtaan, sekä erilaisia perehdyttäjien ja tiimin käytössä olevaa materiaalia, ohjeis-
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tuksia ja jäsennyksiä. Laatuperehdytyksen etuna on, että perehdytettävä ja myös työyk-

sikkö saa joustavasti ajantasaista perehdytystä ja siihen liittyvää materiaalia sekä pereh-

dytettävä otetaan tehokkaasti osaksi työntekijätiimiä perehdytyksen aikana. Kuitenkin 

vaarana on, että jos tiimin vastuuta perehdyttämisestä korostetaan liikaa, niin kukaan ei 

pakolla kunnolla otata vastuuta perehdyttämisestä. (Kupias & Peltola 2009, 39–40.) 

Räätälöidyssä perehdyttämisessä luodaan jokaiselle perehdytettävälle tarjolla olevasta 

materiaalista ja ohjaamisesta oma perehdytettävän tarpeita vastaava kokonaisuus, jota 

työyhteisön eri osat ja perehdytettävä lähtevät toteuttamaan. Tässä perehdyttämismallis-

sa jonkun työntekijän on toimittava kokonaisperehdytyksen ohjaajana, jolla on näke-

mystä perehdytyksen eri osa-alueista sekä taitoa yhdistellä niitä perehdytettävän tarpei-

den mukaan. Ohjaajan tehtävänä on myös yhdistää muut perehdyttäjät perehdytettävän 

kokonaisperehdytykseen. Yleensä ohjaajana toimii työyksikön esimies, joka tuntee pe-

rehdytyksen osa-alueet, yrityksen perehdyttämiseen liittyvät palvelut ja pystyy kokoa-

maan yhdessä tulokkaan kanssa tälle sopivan perehdytyksen. Räätälöidyssä perehdyttä-

misessä perehdytys ei ole valmis rakenne, vaan se muokataan aina jokaisen uuden pe-

rehdytettävän tarpeiden ja sen hetken osaamisen mukaan. Tällöin perehdytettävän kans-

sa käydään vuoropuhelua, mikä vahvistaa perehdytettävän sitoutumista työpaikkaan. 

Vaarana kuitenkin on, että perehdytettävä ei sitoudu perehdytykseen tai kokonaispereh-

dytyksen ohjaajalla ei ole tarvittavaa osaamista. Räätälöidyn perehdytyksen lähtökohta-

na onkin, että perehdytys on työpaikassa hyvin jäsennetty, työyhteisö on sitoutunut sii-

hen ja sitä kehitettään koko ajan. (Kupias & Peltola 2009, 40–41.)  

Dialogisen perehdytyksen tarkoituksena on, että perehdytettävä ja uusi työnantaja mo-

lemmat oppivat ja kehittyvät koko perehdytyksen ajan. Perehdytys itsessään myös ke-

hittyy perehdyttämisprosessin ajan. Tarkoituksena on laatia perehdyttämissuunnitelma 

yhdessä perehdytettävän kanssa siten, että hänen aiempaa osaamistaan hyödynnetään ja 

vastuuta perehdytyksen suunnittelusta ja toteutuksesta siirtyy hänelle itselleen. Perehdy-

tyksen aikana tärkeää on perehdytettävän kuuntelu ja hänen näkemystensä hyödyntämi-

nen työpaikkaa kehittävästi. Kuitenkin perehdytettävälle on tärkeää kertoa ne asiat, jot-

ka ovat työyhteisössä pysyviä ja hänen kannaltaan oleellista tietoa, johon perehdytettä-

vän tulee sitoutua, kuten työyhteisön arvoihin. Dialogisessa perehdyttämisessä oppimi-

nen ja perehdytys ovat koko työyhteisön toimintatapoja, eivät vain yksittäisten henki-

löiden toimintatapoja, sillä kaikki osallistuvat perehtymiseen ja perehdyttämiseen. Täl-
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löin vuoropuhelu on toimintatapa, joka kaikkien työyhteisön jäsenten on osattava. (Ku-

pias & Peltola 2009, 41–42.) 

5.2 Perehdytys seurakunnissa 

Myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat velvoitettuja järjestämään 

perehdytystä uusille työntekijöilleen, olivat he sitten vakituiseen tai määräaikaiseen vir-

kaan tai työsuhteeseen tulevia. Kysyttäessä osalta Tuusulan seurakunnan työntekijöiltä 

seurakuntien järjestämästä perehdyttämisestä, niin heidän mukaansa seurakuntien järjes-

tämä perehdytys on ajoittain ollut vaihtelevaa, välillä todella heikkoa ja ei parasta mah-

dollista, mutta kuitenkin parempaan päin ollaan koko aika menossa, kun perehdyttämi-

seen on alettu kiinnittämään huomiota kirkon toimesta. Haastateltujen työntekijöiden 

mielestä seurakuntien perehdytystä tulisi kehittää, sillä aina ei ole selkeitä käytäntöjä. 

(Ahonen 2013a.) Seurakuntien perehdytystä onkin pyritty parantamaan viime vuosina 

opinnäytetöiden ja kirkon oman perehdyttämisoppaan muodossa.  

5.2.1 Perehdytyksen merkitys kirkolle ja seurakunnille 

Kirkko on tajunnut perehdytyksen merkityksen omalle työlleen. Vuonna 2010 ilmesty-

nyt Kirkon perehdyttämisopas toteaa, että hyvällä perehdytyksellä seurakunta saa osaa-

van, sitoutuneen ja motivoituneen työntekijän, joka kokee olevansa osa työyhteisöä, 

osaa käyttää mielekkäästi työaikaa, jaksaa työssään ja hänen asiakkaansa ovat tyytyväi-

siä. Perehdytys lisää seurakunnissa myös työhyvinvointia, kun työntekijä hallitsee työn-

sä. (Kirkon perehdyttämisopas 2010, 4.) Nämä perehdytyksen merkitykset ovat tärkeitä 

seurakuntien kannalta, sillä osaava ja motivoitunut työvoima tukee kirkon ja seurakun-

nan perustyön toteutumista.  

Hyvällä perehdytyksellä on myös toinen merkitys seurakunnille, sillä hyvä perehdytys 

mahdollistaa osaltaan positiivisen seurakuntatyökokemuksen esimerkiksi alaa opiskele-

ville ja siten kannustaa opiskelijoita hakeutumaan kirkolle töihin, toteaa Tuusulan seu-

rakunnan rippikoulupastori Sini Honkanen haastattelussa (Honkanen, henkilökohtainen 

tiedonanto 12.–13.10.2013a). Saman perehdytyksen merkityksen kirkon rekrytoinnin 

kannalta on huomioitu myös Kirkon perehdyttämisoppaassa, jossa todetaan onnistuneen 
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perehdytyksen luovan positiivista työnantajakuvaa, mikä vaikuttaa osaltaan seurakun-

nan maineeseen haluttuna työpaikkana. Tämän lisäksi onnistuneessa perehdytyksessä 

olleet ja hyvän työkokemuksen saaneet työssäoppijat, kausityöntekijät, harjoittelijat ja 

leirityöntekijät saattavat saada lisää halua hakeutua kirkon työhön. (Kirkon perehdyttä-

misopas 2010, 4, 6.)  

Tämä rekrytointinäkemys on kirkon kannalta tärkeää, sillä kirkon omassa rekrytointi-

strategiassa Meidän kirkko – Tulevaisuuden työpaikka mainitaan, että kirkko joutuu 

lisääntyvän eläkkeelle siirtymisen takia kilpailemaan osaavasta työvoimasta muiden 

alojen kanssa varsinkin pääkaupunkiseudun ja kasvukeskusten ulkopuolella sekä tietyil-

lä tehtäväaloilla. Kuitenkin kirkolla hyvä maine työantajana, sillä kirkko tarjoaa hyvät 

palvelussuhteen ehdot, merkityksellistä ja pysyvää työtä, hyvät koulutusmahdollisuudet. 

Myös hyvin hoidettu perehdytys on osa kirkon mainetta ja rekrytointistrategiaa. Rekry-

tointistrategiassa on myös todettu kirkkoon haketuvan töihin yhä enemmän henkilöitä, 

joilla on pohjalla aiempi koulutus tai aiempaa työkokemusta joko muista töistä tai jol-

tain muulta kirkon alalta, minkä takia heillä on tietotaitoa työelämästä ja he ovat erittäin 

motivoituneita kirkon työhön, mikä tuo kirkolle arvokasta osaamista, mutta haasteita 

työnantajalle, minkä takia perehdytystä ei saisi unohtaa ja miksi se on merkityksellistä 

ja tärkeää seurakunnalle. (Meidän kirkko 2009, 3–5.) 

5.2.2 Perehdytyksen toteuttaminen seurakunnissa 

Kirkon perehdyttämisoppaassa todetaan, että seurakunnissa perehdytyksen suunnittelus-

ta ja toteutuksesta vastaavat esimiehet yhdessä henkilöstöhallinnosta vastaavien kanssa. 

Tukena heillä toimivat seurakunnassa hyväksytyt perehdyttämisohjeet ja –käytännöt. 

Esimiehen rooli perehdyttämisessä on keskeinen sillä hän voi toimia perehdyttäjänä, 

delegoida perehdyttämiseen liittyviä tehtäviä varsinkin sellaisille henkilöille, joilla on 

perehdytettävän työn riittävää tuntemusta sekä aikaa ja halua ohjata uutta työntekijää. 

Työnantajan ja esimiehen tulee tukea kaikkia perehdytyksestä vastaavia ja kaikkien pe-

rehdytykseen osallistuvien tulee tietää perehdytyksen tavoitteet ja ymmärtää perehdyt-

tämistehtävänsä. (Kirkon perehdyttämisopas 2010, 4–5.)  

Seurakuntien perehdytyksen voidaan ajatella olevan kolme tavoitealuetta, jotka sisältä-

vät konkreettisemmat perehdytyksen tavoitteet. Näitä tavoitealueet ovat ammattitaidon 
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vahvistaminen, seurakunnan perustehtävän, toimintaperiaatteiden ja –ympäristön tun-

teminen sekä seurakunnan hallinnon ja yhteistoimintaperiaatteiden tunteminen. (Kirkon 

perehdyttämisopas 2010, 5–6.) Kirkon perehdyttämisoppaassa olevasta taulukosta, joka 

on alla Taulukkona 1, voidaan havaita miten konkreettiset tavoitteet jakautuvat eri ylä-

tavoitteiden alle. 

TAULUKKO 1. Perehdyttämisen tavoitealueet ja tavoitteet (Kirkon perehdyttämisopas 

2010, 3–4) 

TAVOITEALUE PEREHDYTTÄMISEN TAVOITTEET: Uusi työntekijä… 

Ammattitaidon 

vahvistaminen 

osaa omat työtehtävänsä 

ja tietää työnsä tavoit-

teet, vastuut ja velvolli-

suudet 

tuntee työhönsä liittyvät 

menetelmät, koneet, 

laitteet ja järjestelmät 

osaa asiakaspalve-

lun ja tuntee vies-

tintävastuunsa 

Seurakunnan pe-

rustehtävän, toi-

mintaperiaatteiden 

ja –ympäristön 

tunteminen 

tuntee seurakunnan 

perustehtävän, arvot, 

työn tavoitteet ja toi-

mintaperiaatteet 

jäsentyy työyhteisön 

jäseneksi ja kantaa vas-

tuunsa omasta työstään 

tuntee fyysisen ja 

sosiaalisen toimin-

taympäristön ja 

siihen keskeiset 

vaikuttavat seikat 

Hallinnon toimin-

taperiaatteiden ja 

yhteistoimintajär-

jestelmän tuntemi-

nen 

tuntee tarvittavalta osal-

ta työhön liittyvät sää-

dökset ja määräykset, 

palvelussuhteen ehdot, 

henkilöstöhallinnon 

toimintaperiaatteet ja 

hallinto-organisaation 

tuntee työpaikan työsuo-

jelun ja muun yhteistoi-

mintajärjestelmän sekä 

yleiset toimintatavat 

huolehtii omalta 

osaltaan työ- ja 

tietoturvallisuudes-

ta sekä fyysisestä 

ja henkisestä ter-

veydellisyydestä 
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Nämä tavoitteet koskevat kaikkia perehdytettäviä työntekijöitä ja onkin tärkeää, että 

tavoitteet saavutettaisiin mahdollisimman hyvin. Kaikkien työntekijöiden on hyvä osata 

työtehtävänsä ja tietää työnsä tavoitteet sekä omat velvollisuutensa. Kaikkien perehdy-

tettävien on myös hyvä tietää työhön liittyvät säädökset, palvelussuhteen ehdot, kuten 

oma työsopimus tai viranhaltijapäätös sekä hallinto-organisaation, kuten oman esimie-

hensä ja kehen ottaa yhteyttä missäkin tilanteessa. Kuitenkaan pelkästään Taulukon 1 

perusteella ei voida toteuttaa kaikille hyvää perehdytystä, sillä perehdytys tulisi suunni-

tella perehdytettävän tarpeiden mukaan (Kirkon perehdyttämisopas 2010, 6).  

Perehdytyksen suunnitteluun vaikuttavat uuden työntekijän aikaisempi työkokemus, 

seurakunta, työtehtävät ja muut vastaavat seikat. Perehdytyksen olisi hyvä kestää työ-

uran alussa vähintään 4–6 kuukautta riippuen työn toimenkuvasta ja perehdytettävästä 

työntekijästä. Myös kausityöntekijät, harjoittelijat, työssäoppijat tarvitsevat riittävän ja 

monipuolisen perehdytyksen. (Kirkon perehdyttämisopas 2010, 6.) Samaan työntekijä-

ryhmään kausityöntekijöiden kanssa voidaan myös laskea nuorisotyön kesätyöntekijät 

ja rippikoulutyön leirityöntekijät, jotka myös tarvitsevat hyvän perehdytyksen, vaikka 

perehdytys ei voi kestää virkasuhteen pituuden takia suositeltua 4–6 kuukautta. Kaikki-

en leirityöntekijöiden, kesätyöntekijöiden, harjoittelijoin ja muiden vastaavien kanssa 

on perehdyttämisessä tärkeä ottaa huomioon seurakunnassa itsestään selviltä tuntuvat 

asiat, sillä ne eivät välttämättä ole selviä uusille, työuransa alussa oleville työntekijöille 

(Kirkon perehdyttämisopas 2010, 6). Määräaikaisiin virka- ja työsuhteisiin sekä harjoit-

telu- ja työssäoppimisjaksoille tulevien työntekijöiden perehdyttämiseen Kirkon pereh-

dyttämisopas suosittelee käytettäväksi oppaan osana olevaa Liitettä 4, joka on yksinker-

taistettu versio Kirkon perehdyttämisoppaan Liitteenä 1 olevasta perehdytyksen malli-

suunnitelmasta. Liitteessä 4 todetaan, että kausi- ja kesätyöntekijöiden perehdyttämises-

tä vastaa työntekijöiden esimies ja että perehdyttämisoppaassa on hyvä olla perustietoa 

seurakunnasta ja sen toiminnasta. Tämän lisäksi on tärkeää sisällyttää perehdytyksen 

alkuun varsinkin työtehtäviin, työnjakoon, esimieheen ja välttämättömät työsuhdeasiat, 

kuten poissaolot, palkkaus, työaika ja niin edelleen. (Kirkon perehdyttämisopas 2010, 

Liite 4.) 

Voidaankin ajatella, että Kirkon perehdyttämisoppaan mukaan seurakuntien harjoittama 

perehdytys on Kupiaksen ja Peltolan määrittelemää räätälöityä perehdytystä, jossa pe-

rehdytys räätälöidään käytettävissä olevasta materiaalista perehdytettävän tarpeiden 
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mukaan (Kupias & Peltola 2009, 40–41). Seurakuntien harjoittama perehdytys sopii 

muutenkin tavoiltaan räätälöityyn perehdyttämiseen, sillä seurakunnassa esimies toimii 

kokonaisperehdytyksen ohjaajana, mutta tarvittaessa koordinoi perehdytystä muille 

työntekijöille. Räätälöidyssä perehdyttämisessä tärkeää on kuitenkin se, että perehdytys-

tä kehitetään koko ajan ja se ei ole valmis rakenne. (Kupias & Peltola 2009, 40–41.) 

Myös seurakunnat tähtäävät tähän, sillä tärkeää on, että seurakuntien perehdyttämis-

suunnitelmia ja –käytänteitä tarkennetaan ja kehitettään koko ajan (Kirkon perehdyttä-

misopas 2010, 9). Kuitenkaan räätälöity ja Kirkon perehdyttämisoppaan mukainen yk-

sittäisen ihmisen perehdytyksen malli ei aina toimi kaikissa seurakunnan perehdyttämis-

tilanteissa. Tämän takia seurakunnissa voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoista perehdy-

tystä (Kirkon perehdyttämisopas 2010, 7). 

Kirkon perehdyttämisopas kertoo, että perehdytys voidaan järjestää ryhmämuotoisena, 

mutta silloin on tärkeää, että uusi työntekijä perehdytetään riittävästi työntekijän omaan 

työhön, työyhteisöön ja seurakunnan organisaatioon. Tällöin perehdytys voi sisältää 

erillisiä perehdyttämispäiviä, itsenäistä perehtymistä ja mahdollisia tutustumiskäyntejä. 

Kuitenkaan ryhmäperehdytyksellä ei voida kokonaan korvata kahdenvälistä perehdytys-

tä esimiehen tai perehdyttäjän ja perehdytettävän välillä. Perehdyttämisessä tarvitaan 

aina henkilökohtainen kontakti esimieheen, jopa silloin kuin perehdytys on delegoitu 

jollekin muulle työyhteisön jäsenelle ja esimiehen tulisi olla tavoitettavissa jopa silloin 

kun perehdytettävä perehtyy työhönsä yksin. Itsenäisessä perehtymisessä on tärkeää, 

että uusi työntekijä on oma-aloitteinen ja työyhteisön tiedonkulku sekä valmius tukea 

uutta työntekijää ovat hyvät. (Kirkon perehdyttämisopas 2010, 7.) Ryhmäperehdytys 

mahdollistaa siis monien uusien työntekijöiden perehdytyksen yhtä aikaa, mutta vaatii, 

että työntekijät perehtyvät myös työhönsä itsenäisesti, koska kahdenkeskeistä perehdy-

tystä ei ole samalla tavalla tarjolla kuin normaalimuotoisessa perehdyttämisessä. Ryh-

mäperehdytys myös selkeästi vaatii, että seurakunnalla on jotain materiaalia perehdy-

tyksen tueksi, jotta voi tapahtua itsenäistä perehtymistä. Yleensä tällainen materiaali on 

perehdyttämiskansio, perehdyttämisopas tai seurakunnan oma perehdyttämissuunnitel-

ma, jonka esimies on laatinut seurakunnassa hyväksyttyä mallisuunnitelmaa hyödyntäen 

(Kirkon perehdyttämisopas 2010, 8). 

Perehdyttämissuunnitelmassa tulisi olla perehdytyksen sisällöt, perehdytyksen kesto, 

miten perehdytys hoidetaan ja kuka tai ketkä sen hoitavat ja miten he sen hoitavat. Si-
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sältöinä suunnitelmassa tulisi olla ainakin valmistelevat toimenpiteet, perehdytettävän 

vastaanotto ja työn aloitus, tehtäväkohtainen opastus työhön ja –ympäristöön, työtehtä-

vät, vastuut ja velvollisuudet, henkilöstöasiat, seurakunnan tehtävät ja organisaatio sekä 

perehdytyksen arviointi. Tätä suunnitelmaa lähetään toteuttamaan työn vaativuuden ja 

työntekijän tarpeen perusteella. Suunnitelma on ennen kaikkea väline, joka tukee pereh-

dytystä ja perehdytettävän itsenäistä perehtymistä työhön ja työyhteisöön sekä toimii 

perehdytyksen runkona. (Kirkon perehdyttämisopas 2010, 8–9.) Perehdyttämissuunni-

telman olisi siis hyvä olla työalalla ja seurakunnalla, jotta uutta työntekijää olisi hyvä 

lähteä perehdyttämään tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti heti perehdytyksen 

alusta lähtien. Tämä on tärkeää uuden työntekijän kannalta, koska perehdytyksen ajatel-

laan olevan uuden työntekijän keskeisin työtehtävä, jossa hän ottaa työtehtävänsä hal-

tuun ja saa tietää työnsä merkityksen kokonaisuuden kannalta (Kirkon perehdyttä-

misopas 2010, 8). Siksi onkin tärkeää, että perehdytys on hyvin suunniteltu ja toteute-

taan mahdollisimman hyvin niin, että se tukee työyhteisöä ja uutta työntekijää, esimer-

kiksi leirityöntekijää, joka tulee tekemään seurakuntaan rippikoulutyötä. 

5.3 Aikaisemmat tutkimukset ja opinnäytetyöt 

Seurakunnan leirityöntekijöiden perehdytystä ei ole aikaisemmin tutkittu tai kehitetty 

muuten kuin osana kirkon omaa perehdyttämisstrategiaa, kuten aiemmassa luvussa il-

meni. Seurakunnille ei ole myöskään tehty opinnäytetöinä leirityöntekijöiden perehdy-

tystä käsitteleviä kehittämishankkeita. Kuitenkin viime vuosina on tutkittu niin leiri-

työntekijöitä, kuin myös perehdytystä seurakunnissa, mutta näitä aiheita ei ole tutkittu 

tai kehitetty yhdessä. Saara Huhanantti on artikkeliopinnäytetyössään Isoset ja opiskeli-

jat 2000-luvun rippikoulussa tutkinut kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelijoiden ammatil-

lista identiteettiä rippikoulussa ja todennut, että nuorisotyönohjaajaopiskelijat olivat 

sitoutuneita kirkkoon ja motivoituneita rippikoulutyöhön. Huhanantti kuvaa myös, että 

aiempi kokemus rippikoulutyöstä vaikutti opiskelijoiden työntekijän roolin omaksumi-

seen rippikoulutyössä. Huhanantin mukaan tiivistetty yhteistyö opiskelijoita kouluttavi-

en tahojen ja seurakuntien välillä voisi löytää uusia tapoja tulevien kirkon työntekijöi-

den hengellisyyden tukemiseen ja kirkollisen suuntautumisen tukemiseen. (Huhanantti 

2012, 3.) Kirkon alan opiskelijoita rippikoulutyössä tutki myös Kristiina Brisk-

Mosander opinnäytetyössään Rippikoulun haastavat tilanteet, jossa hän tutki työnteki-
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jöiden kokemuksia nuorten kanssa työskentelystä. Työntekijöiksi Brisk-Mosander ku-

vaa vakituisessa virassa olevien lisäksi kirkon alan opiskelijat. Hänen mukaansa rippi-

koulutyöntekijöiden pitäisi saada parempaa ohjausta rippileirien turvallisuuden kartoit-

tamiseen turvallisuusasiakirjan avulla sekä heitä tulisi kannustaa ammattitaidon ylläpi-

tämiseen osallistumalla rippikoulua koskeviin koulutuksiin. (Brisk-Mosander 2013, 3, 

17–18.) 

Seurakuntakontekstin ulkopuolisesti perehdytystä käsitteli Satu Mikkola produktiivises-

sa opinnäytetyössään Uuden työntekijän perehdyttäminen. Tuossa opinnäytetyössä 

Mikkola käsitteli yleisesti ottaen mitä on perehdyttäminen, miten sitä toteutetaan ja 

suunnitellaan, mikä on sen merkitys ja tavoitteet. Hänen mukaansa hyvän perehdytyk-

sen avulla työntekijä ymmärtää nopeasti työympäristön, -yhteisön sekä yrityksen toi-

mintatavat ja periaatteet. Mikkolan tuotti myös perehdyttämisoppaan osana opinnäyte-

työtään. Perehdyttämisoppaan tarkoituksena oli, että perehdytettävä oppii työnsä mah-

dollisimman nopeasti sekä samalla toimia perehdyttäjän muistilistana. Perehdyttä-

misopas tuotettiin kasvavalle ja kansainvälistyvälle yritykselle, jolle uusien työntekijöi-

den rekrytointi alkoi olla ajankohtaista. (Mikkola 2012, 2–5.)  

Seurakuntakontekstin ulkopuolella perehdytystä käsittelivät myös Seija Kerkelä ja Mir-

ja Kivikangas opinnäytetyössään Perehdyttäminen ja perehdyttämissuunnitelman laa-

dinta. Kerkelän ja Kivikankaan opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää malli, jonka 

perusteella pystytään laatimaan työyhteisöön perehdyttämissuunnitelma, jota kokeiltiin 

luomalla perehdyttämissuunnitelman Kuntayhtymä Kaksineuvoisen varhaiskasvatuksen 

esimiehille. Kerkelä ja Kivikangas totesivat perehdyttämissuunnitelman tukevan esi-

miestyötä ja tukevan jo töissä olevien työntekijöiden ammatillista kehittymistä, sillä 

perehdyttämissuunnitelma pitäisi laatia yhdessä työyhteisön työntekijöiden kanssa. 

(Kerkelä & Kivikangas 2013.) Kerkelä ja Kivikangas tutustuivat opinnäytetyössään 

myös Kupiaksen ja Peltolan viiteen perehdyttämismalliin (Kupias & Peltola 2009, 36–

41), joita he käsittelivät lyhyesti ja käyttivät osana oman perehdyttämismallinsa teoreet-

tista taustaa ja pohjaa (Kerkelä & Kivikangas 2013, 11–12). 

Kun Kirkon perehdyttämisopas ilmestyi vuonna 2010 (Kirkon perehdyttämisopas 2010) 

niin sen jälkeen alettiin kiinnittää enemmän huomiota seurakuntien perehdyttämiseen 

myös opinnäytetöiden muodossa. Esimerkiksi vuonna 2011 tehtiin perehdytystä käsitte-
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levät opinnäytetyöt sekä Lahden seurakuntayhtymän varhaiskasvatukselle että Lahden 

seurakuntayhtymän vammaistyölle (Kuikka 2011; Sihvola-Judén 2011). Pirjo Kuikan 

opinnäytetyö tutustui perehdyttämiseen Lahden seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksen 

vapaaehtoistyössä ja loi sinne perehdyttämiskansion, jonka tarkoituksena on kertoa uu-

delle perehdytettävälle vapaaehtoiselle seurakuntayhtymän arvoista, vapaaehtoisen teh-

tävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selkiyttää va-

paaehtoisten perehdyttämiseen ja perehdyttämismateriaalin päivittämiseen liittyvää vi-

ranhaltijoiden työnjakoa. Opinnäytetyö käsitteli teorialtaan perehdytystä ja myös siihen 

liittyvää hiljaista tietoa, jota aina työyhteisössä on. (Kuikka 2011, 2.) Varpu Sihvola-

Judénin opinnäytetyö tutki puolestaan perehdyttämisen tarpeellisuutta työyhteisössä ja 

siihen liittyvää työhyvinvointia. Hänen opinnäytetyönsä osana luotiin perehdyttä-

misopas Lahden seurakuntayhtymän vammaistyölle, jonka tarkoituksena oli helpottaa 

myös sijaisten ja opiskelijoiden työntekoa vammaistyössä (Sihvola-Judén 2011, 2.) Mo-

lemmissa Lahden seurakuntayhtymälle tehdyissä opinnäytetöissä todettiin perehdytyk-

sen olevan tarpeellista seurakunnissa ja että perehdytystä tulisi kehittää sekä annettiin 

esimerkit siitä, kuinka perehdytystä voidaan toteuttaa seurakunnissa erilaisilla työaloilla 

(Kuikka 2011; Sihvola-Judén 2011). 

Lähes aina seurakuntiin tehdyt perehdytystä käsitelevät opinnäytetyöt ovat sisältäneet 

toiminnallisena osana perehdyttämiskansion tai perehdyttämisoppaan. Näin sisälsivät 

myös Krista Ylisen opinnäytetyö Perehdytyskansio Helsingin tuomikirkkoseurakunnan 

kasvatustyöhön ja Päivi Rautajoen ja Virpi Virran opinnäytetyö Perehdyttäminen Rova-

niemen seurakunnassa. Nämä molemmat opinnäytetyöt ja niiden produktiot sisälsivät 

tietoa seurakunnasta, sen rakenteesta, työntekijän työtehtävistä sekä toimivat apuna pe-

rehdytyksen suunnittelussa ja toteutuksessa. (Ylinen 2010; Rautajoki & Virta 2012). 

Kuitenkaan näissä tai muissa aiemmissa opinnäytetöissä ei ole käsitelty juuri rippikou-

lutyöhön tulevien leirityöntekijöiden perehdytystä, eikä ole esitelty perehdyttämissuun-

nitelmaa, joka käsittäisi useamman työntekijän samanaikaisen perehdytyksen työhön. 

Myöskään Kirkon perehdyttämisopas ei anna muuta kuin suunnitelman yksittäisen mää-

räaikaiseen työsuhteeseen tulevan työntekijän perehdyttämisestä (Kirkon perehdyttä-

misopas 2010, LIITE 4). Siksi leirityöntekijöiden perehdytystä olisi hyvä kehittää, sillä 

useisiin seurakuntiin tulee kesän ajaksi useampia leirityöntekijöitä ja heidän perehdy-

tyksensä ei voi aina toteutua Kirkon perehdyttämisoppaan suunnitelman mukaisesti.  
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6 LEIRITYÖNTEKIJÄPROSESSIN ALOITUS JA SUUNNITTELU 

6.1 Leirityöntekijäprosessin kehittämisen aloittaminen ja Rippikouluopus 2013 

Keväällä 2012 sovin silloisen Tuusulan seurakunnan rippikoulupastorin kanssa opin-

näytetyön aiheesta, joka oli määräytynyt aiemmista keskusteluista Tuusulan seurakun-

nan nuorisotyönohjaajien kanssa. Aloitin saman vuoden syksyllä opinnäytetyön valmis-

telut teettämällä sen kesän 13 leirityöntekijälle teemallisen kyselylomakkeen syksyn 

palauteillassa. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa, millaista perehdytystä ja tukea leiri-

työntekijät olisivat kaivanneet ennen kesää ja kesän aikana. (Ahonen 2013b.) Kysely-

lomakkeen vastauksista kävi ilmi, että leirityöntekijät kaipasivat perehdytystä varsinkin 

leirityöntekijän toimenkuvasta, velvollisuuksista ja vastuista sekä ongelmatilanteissa 

toimimisesta leireillä eli keneen tulisi ottaa yhteyttä. Muutenkin leirityöntekijät kokivat 

tarvitsevansa enemmän tietoa yhteyshenkilöistä. Tämän lisäksi leirityöntekijöistä olisi 

ollut hyvä tietää leiri-isäntien ja -emäntien velvollisuuksista sekä tehtävänkuvasta. Leiri-

työntekijät kokivat myös tarpeellisiksi käytännön järjestelyiden läpikäymisen eli tietoa 

palkkauksesta, päivärahamaksuista, isosten palkkioista, yhteydenpidosta rippikoululei-

rin työntekijöiden kesken ja konfirmaatioista. (Ahonen 2012.)  

Perehdytyksen olisi siis hyvä vastata näihin leirityöntekijöiltä tulleisiin tarpeisiin ja ko-

ko leirityöntekijäprosessin olisi hyvä tukea leirityöntekijöitä ja koko seurakuntaa. Näi-

den tarpeiden pohjalta lähdin suunnittelemaan kehittämishanketta. Kehittämishankkeen 

suunnittelu pääsi kunnolla käyntiin kuitenkin vasta keväällä 2013, koska syksyn 2012 

olin viettänyt Diakonia-ammattikorkeakoulun kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. 

Keväällä 2012 Työ, yhteisöt ja kehittäminen -hankeharjoittelussa autoin päivittämään 

Tuusulan seurakunnan Rippikouluopus 2012 vuoden 2013 versioksi, joka tukee parem-

min leirityöntekijöitä ja seurakunnan viranhaltijoita, jotka tekevät rippikoulutyötä kesäl-

lä 2013. Hankeharjoittelun tuloksena syntyi Rippikouluopus 2013, joka jaettiin kaikille 

rippikoulutyötä tekeville työntekijöille Tuusulan seurakunnassa. (Ahonen 2013b.) 

Rippikouluopus 2013, jaettiin kaikille leirityöntekijöille sähköisesti samana päivänä kun 

pidettiin heidän perehdytyksensä. Perehdytyksessä paikalle saapuneet leirityöntekijät 

saivat myös paperisen version samasta opuksesta. Niille, jotka eivät päässeet paikalle, 



 

paperinen Rippikouluopus 2013 lähetettiin postitse. (Ahonen 2013b.) Rippikouluopus 

2013 on Tuusulan seurakunnan rippikoulutyön tietopaketti kesän 2013 rippikouluista ja 

kaikista niihin liittyvistä asi

luopus 2013 sisällysluettelo, josta pystytään näkemään, mitä 

2013 sisältää. 

KUVIO 2. Rippikouluopus 2013 sisällysluettelo (Rippikouluopus 2013

Liitteinä Rippikouluopus 2013 kuuluu kuljetusaikataulut, leirin ohjelma

suusvastaavan sekä papin tehtävät, miten kanttorit ovat mukana rippikouluissa, leiri

isännän ja -emännän toimenkuvan, kirkkohallituksen yleiskirjeen tupakoinnista, turva

1. RIPPIKOULUT VUONNA 2013

2. RIPPIKOULUPAIKAT

Leiripaikkojen yhteystiedot:

3. RYHMÄT, AJANKOHDAT, TYÖNTEKIJÄT, YHTEYSTIEDOT

4. LEIRITYÖNTEKIJÄT

5. OPPIMATERIAALI

6. KORVAAVAT TEHTÄVÄT

7. LEIRITAVARAT

8.  PAPERIASIAT

9. RETKET

10. OMA AUTO LEIRILLÄ

11. ISOSPALAVERIT, HERKUTTELUT, LEIRILÄISTEN PALKITSEMINEN, OLYMPIX

12. ISOSET

13. ISOSTEN KIITTÄMINEN

14. VALOKUVAUS

15. KANTTORIT, DIAKONIATYÖNTEKIJÄT, LÄHETYS

16. KEITTIÖ

17. KONFIRMAATIO

18. KUMMIT

19. KULJETUKSET

20. TURVALLISUUSASIAKIRJA (LIITE)

21. TUPAKOINTI LEIRILLÄ

22. YHTEYDET VANHEMPIIN

23. TURVATIETOKAAVAKE

24. JOS LEIRILLÄ SATTUU JOTAIN…

25. LIITTEET
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paperinen Rippikouluopus 2013 lähetettiin postitse. (Ahonen 2013b.) Rippikouluopus 

on Tuusulan seurakunnan rippikoulutyön tietopaketti kesän 2013 rippikouluista ja 
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KUVIO 2. Rippikouluopus 2013 sisällysluettelo (Rippikouluopus 2013, 3) 

Liitteinä Rippikouluopus 2013 kuuluu kuljetusaikataulut, leirin ohjelma- ja turvalli-

suusvastaavan sekä papin tehtävät, miten kanttorit ovat mukana rippikouluissa, leiri-
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lisuusasiakirjapohjan ohjelisäyksineen, turvatietokaavakkeen ja leirisopimuksen, rippi-

koulusopimuksen, tarjoilutilauskaavakkeen, päiväkirjapohjan, kaikille rippikouluille 

yhteiset korvaavat tehtävät ja muistion 3.5.2012 olleesta päihdepäivästä (Rippikoulu-

opus 2013, 17). Rippikouluopus 2013 käsittelee siis laajasti kaikki rippikouluun ja rip-

pikoulun pitämiseen mahdollisesti liittyvät asiat. Sen tarkoituksena on tukea vakituisia 

viranhaltijoita ja leirityöntekijöitä, kun he suunnittelevat ja toteuttavat kesän 2013 rippi-

kouluja. Koska Rippikouluopus 2013 käsittelee Tuusulan seurakunnan rippikouluja ja 

rippikoulutyötä laajasti, niin käytetään sitä myös pohjana leirityöntekijöiden perehdy-

tykselle. 

Hankeharjoittelun osana haastattelin myös neljää nuorisotyönohjaajaa, kahta pappia ja 

kirkkoherraa liittyen perehdyttämiseen, leirityöntekijöihin, leirityöntekijöiden tukemi-

seen ja niin edelleen. Seurakunnan työntekijöiden haastatteluista nousi muun muassa 

esiin, että perehdytyksessä tulisi tulla selväksi käytännön asiat ja seurakunnan sisäinen, 

kaikille selvältä tuntuva, tieto. Lisäksi toivottiin, että perehdytyksen avulla saataisiin 

päteviä leirityöntekijöitä, jotka tietäisivät vastuunsa, työtehtävänsä ja seurakunnan käy-

tännöt sekä kokisivat uskaltavansa lähteä seurakuntaan töihin. Työntekijöiden haastatte-

luista nousi myös esiin, että hyvin toteutettu perehdytys ja koko leirityöntekijäprosessi 

antavat hyvän kokemuksen leirityöntekijälle seurakunnasta, mitä kautta saavutetaan 

uusia motivoituneita työntekijöitä. Työntekijät kokivat myös tärkeäksi, että perehdytys 

ja leirityöntekijäprosessi saavat aikaan leirityöntekijöissä yhteisen hyvän hengen tehdä 

työtä ja lämpimän tervetulon kokemuksen tasavertaisina työntekijöinä rippikoulutyössä. 

(Ahonen 2013a.) Myös nämä haastatteluista esiin nousseet näkemykset pyrin ottamaan 

huomioon suunnitellessani ja alkaessani toteuttaa leirityöntekijäprosessia yhdessä seu-

rakunnan rippikoulupastorin kanssa. Leirityöntekijäprosessin aloittamisessa ja suunnit-

telussa ja toteuttamisessa oli kuitenkin haasteensa.  

Haasteena oli rippikoulupastorin vaihtuvuus leirityöntekijäprosessin valmistelun, suun-

nittelun ja toteutuksen aikana. Koko kehittämishankkeen aikana Tuusulan seurakunnas-

sa ehti olla kolme rippikoulupastoria, joiden kanssa tein yhteistyötä leirityöntekijäpro-

sessiin liittyen. Tämä rippikoulupastorin vaihtuvuus hankaloitti leirityöntekijäprosessin 

suunnittelua ja toteutusta, koska aina työntekijän vaihtuessa jouduttiin selvittämään seu-

raavalla rippikoulupastorille missä mennään, mikä hankaloitti molempien osapuolten 

kokonaisuuden ymmärtämistä. Haasteena oli myös kehittämishankkeen laajuus, koska 



 

leirityöntekijäprosessi sisältää niin monia asioita aina tiedotta

vastaamisesta perehdytysillan ja palauteillan toteuttamiseen. Tämän takia jo suunnitt

luvaiheessa sovittiin tarkasti

prosessissa ja mitkä asiat hoitaisi rippikoulupastori. Sov

kin perehdytyksen toteuttamiseen ja syksy

koska ne palvelisivat parhaiten seuraku

työnjaollisesti selkeimmät hoitaa. Rippikoulupastori

tiedottamiset ja muut viralliset asiat

taisi kesän aikana normaalisti ne työtehtävät, jotka hänelle kuuluvat. Tämä työnjako 

helpotti leirityöntekijäprosessin suunnitt

(Ahonen 2013b.) 

Maaliskuussa 2013 päätimme yhdessä rippikoulupastorin kanssa, että perehdytys pid

tään toukokuussa ja rippikoulupastori tiedotti siitä seurakuntaan valituille leirityöntek

jöille maaliskuun lop

loppupuolella ja toukokuun alussa niin, että se oli valmis toteutettavaksi toukokuun 

puolessavälissä. Palauteillan ja palautteen keruun suunnittelin elokuun aikana, koska 

palauteilta pidettiin vasta syyskuun alussa. Leirityönt

aikana kuulumisten kysely ja

män hoiti rippikoulupastori, mutta itse kysyin leirityöntekijöiltä kesän kuulumisia he

näkuun puolessa välissä samalla kun tiedotin heille palauteillan ajankohdasta. 

postin lähetin 13 työntekijälle, joiden sähköpostit minulla oli ja heistä vastasi vain 3. 

(Ahonen 2013b.) Jatkossa kuitenkin rippikoulupastori lähettää vastaavan viestin, jolloin 

leirityöntekijät luultavasti vastaavat paremmin.

listettuna leirityöntekijäprosessin eteneminen

luopus 2013 jakamisesta leirityöntekijöille ja päättyy palauteiltaan.
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2013 
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KUVIO 3. Leirityöntekijäprosessi 

6.2 Perehdytyksen suunnittelu ja rakenne 

Perehdytystä suunnittelimme rippikoulupastorin kanssa yhdessä huhtikuun loppupuolel-

la ja silloin sovimme yhdessä perehdytyksen rakenteesta ja työnjaosta. Rippikoulupasto-

ri hoitaisi perehdytyksen alussa tapahtuvan tutustumisen ja hankkisi pientä iltapalaa 

alkuun. Hän hoitaisi myös perehdytysosuuden alussa olevat virka-asiat ja ottaisi mukaan 

siihen liittyvät viranhaltijapäätökset ja muut viralliset sekä tarvittavat asiakirjat. Rippi-

koulupastori myös toisi paikalle ja esittelisi rippikoulussa käytettävää oppimateriaalia, 

kuten Löytöretki -ohjaajan oppaita ja Ihan sama – eilen tänään ja iankaikkisesti -

opettajan oppaita. Minun tehtävänäni olisi hoitaa muuten perehdytyksen suunnittelu ja 

toteutus. (Ahonen 2013b.) Perehdytyksen koko rakenne on luettavissa kehittämishank-

keen liitteestä (Liite 1). 

6.2.1 Perehdytyksen teoriapohja 

Perehdytys päätettiin pitää 16.5.2013 kello 17–20, koska se oli paras mahdollinen ajan-

kohta järjestää perehdytys juuri ennen kesän rippikoulujen alkamista, koska ensimmäi-

set rippikoulujen ennakkopäivät olivat jo saman viikon viikonloppuna (Rippikouluopus 

2013, 5). Ennakkopäivien ajankohta oli yksi syy perehdytyksen arki-iltana pitämiselle. 

Toinen syy oli, että arki-ilta tuntuisi leirityöntekijöille mahdollisimman hyvältä ajan-

kohdalta tulla paikalle, koska silloin perehdytys ei veisi vapaata viikonloppua niiltä, 

joilla se oli vapaana. Jotta leirityöntekijöiden olisi mahdollisimman helppoa saapua pe-

rehdytykseen, järjestettiin se Jokelan kirkolla, koska sinne pääsee helposti esimerkiksi 

junalla pääkaupunkiseudulta. Ajankohdan ja paikan valinta olivat käytännöllisesti pe-

rusteluita päätöksiä, mutta samalla ne olivat myös tasapuolisia ja mahdollisimman hyvin 

leirityöntekijät huomioon ottavia, mikä on Tuusulan seurakunnan arvojen mukaista 

(Lähimmäisten yhteisö 2008, 1). Tärkeää nimittäin on, että perehdytys ja palauteilta 

ovat seurakunnan arvojen mukaista toimintaa, koska arvojen ja toiminnan periaatteiden 

ideana on olla pohjana kaikelle seurakunnan toiminnalle. 
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Määriteltäessä perehdytystä ei yleensä oteta kantaa siihen, millaiset toimenpiteet ja tuki 

ovat perehdytettävän kannalta parhaimpia. Siksi työyhteisöjen perehdyttäjien tarvitsee 

itse määritellä paras mahdollinen tuki perehdytettäville ja ne parhaat mahdolliset toi-

menpiteet, jotka perehdytykseen kuuluvat ja jotka siten parhaiten palvelevat koko työ-

yhteisöä. (Kupias & Peltola 2009, 86.) Suomen evankelis-luterilainen kirkko määritte-

lee, millaista perehdytystä seurakunnissa olisi hyvä järjestää ja miten sitä voisi toteuttaa, 

mutta kirkko ei kuitenkaan määrittele menetelmiä ja tapoja, miten perehdytys on tehtävä 

seurakunnissa. Kirkko antaa ainoastaan esimerkkejä ja malleja, joita voi käyttää, ja kri-

teereitä, jotka olisi hyvä täyttyä. (Kirkon perehdyttämisopas 2010.) Tämän takia pereh-

dytyksen suunnittelun ja toteuttamisen vastuu jää seurakunnille itselleen. Niiden tulee 

päättää, millainen perehdytys on seurakunnan kannalta parasta, myös leirityöntekijöiden 

perehdytyksen suhteen. Päätin käyttää Tuusulan seurakunnassa leirityöntekijöiden pe-

rehdyttämisessä kirkon perehdyttämisoppaan ehdottamaa ryhmämuotoista perehdytystä 

ja yhdistää siihen Kupiaksen ja Peltolan määrittelemän räätälöidyn perehdytyksen (Kir-

kon perehdyttämisopas 2010, 7; Kupias & Peltola 2009, 40–41). Tällöin perehdytyksen 

on tarkoitus tapahtua pääasiallisesti ryhmämuotoisena, mutta kuitenkin yksittäisten pe-

rehdytettävien tarpeet huomioon ottaen. Perehdytys muodostetaan käytettävissä olevasta 

materiaalista ja sitä pyritään koko ajan kehittämään eli tätä nyt luotavaa perehdyttämis-

mallia on hyvä kehittää jatkossa saatavan palautteen ja kokemuksen perusteella parem-

maksi. 

Ryhmämuotoinen perehdytys sopii parhaiten Tuusulan seurakunnan rippikoulutyön 

leirityöntekijöiden perehdyttämiseen, koska kaikkien leirityöntekijöiden perehdytys 

yksitellen, jonkin perehdyttämislistan mukaisesti, ei olisi tehokasta ja sitä ei pystyttäisi 

toteuttamaan nykyisillä rippikoulutyön resursseilla. Sellaista mallia ei varmasti pystyt-

täisi toteuttamaan tulevaisuudessakaan, koska jo nyt on jouduttu pienentämään rippi-

koulutyön budjettia (Ahonen 2013b). Ryhmämuotoisena perehdytys pystytään järjestä-

mään myös jatkossa, koska se vaatii vain vähän resursseja. Ryhmämuotoinen perehdy-

tys tukee lisäksi leirityöntekijöiden työyhteisöön kuuluvuutta, kun he konkreettisesti 

huomaavat, että heitä on useampia ja he ovat siten myös merkittävä osa rippikoulutyötä 

tekevää työyhteisöä. Tämä mahdollisesti myös motivoi heitä tekemään työnsä hyvin ja 

sitoutumaan työhönsä paremmin. Työyhteisöön kuuluvuuden tunne, sitoutuneisuus ja 

motivaatio ovat tärkeitä perehdytyksen tavoitteita ja tärkeitä asioita kirkon työn kannalta 

(Kirkon perehdyttämisopas 2010, 4).  
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Räätälöidyn perehdyttämisen ja Kirkon perehdyttämisoppaan mukaisesti perehdyttämi-

sessä on kuitenkin tärkeää huomioida myös perehdytettävien yksilölliset tarpeet (Kirkon 

perehdyttämisopas 2010, 7; Kupias & Peltola 2009, 40). Tämä mahdollistetaan siten, 

että perehdytyksen aikana leirityöntekijöillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä 

kommentoida perehdyttämisessä käsiteltäviä asioita. Heille tarjotaan myös tilaisuus 

jäädä kysymään työhön liittyvistä asioista yhteisen perehdyttämisosion jälkeen. Tämän 

lisäksi heille korostetaan sitä, että kehen he voivat ottaa yhteyttä jos heillä tulee ongel-

mia tai jotain kysyttävää työhön liittyen perehdytyksen jälkeen. Kun leirityöntekijöiden 

kanssa käydään aktiivista keskustelua kysymysten ja kommenttien avulla, niin samalla 

pystytään keräämään tietoa perehdyttämisestä ja jatkaa perehdytyksen kehittämistä, 

mikä kuuluu kirkon määrittelemään perehdyttämiseen ja räätälöityyn perehdyttämiseen 

(Kirkon perehdyttämisopas 2010, 9; Kupias & Peltola 2009, 41). 

Räätälöityyn perehdyttämiseen kuuluu myös, että perehdyttämien kootaan käytettävissä 

olevasta materiaalista (Kupias & Peltola 2009, 40). Yleensä tällä materiaalilla tarkoite-

taan työyhteisön omia perehdyttämisoppaita, kansioita ja suunnitelmia, mutta päätimme 

rippikoulupastorin kanssa käyttää leirityöntekijöiden perehdytyksen materiaalina Rippi-

kouluopus 2013, joka kumminkin jaetaan heille kaikille (Ahonen 2013b). Kun Rippi-

kouluopus 2013 käytetään perehdytyksen materiaalina, auttaa se leirityöntekijöitä tutus-

tumaan siihen paremmin ja kehittää heitä ymmärtämään, miten siitä on heille hyötyä 

heidän työssään.  

Perehdytys hoidetaan siis siten, että se etenee Rippikouluopus 2013 aiheiden mukaises-

sa järjestyksessä, mutta kuitenkin niin, että perehdytys sisältää Kirkon perehdyttä-

misoppaan määrittelemät kolme tavoitealuetta eli ammattitaidon vahvistamisen, seura-

kunnan perustehtävän, toimintaperiaatteiden ja -ympäristön tuntemisen sekä seurakun-

nan hallinnon ja yhteistoimintaperiaatteiden tuntemisen (Kirkon perehdyttämisopas 

2010, 5–6). Kun nämä tavoitealueiden aiheet täyttyvät, voidaan ajatella, että työntekijäl-

lä on hyvät edellytykset työn tekemiseen (Kirkon perehdyttämisopas 2010, 5). Kuiten-

kaan ne tavoitteet, jotka määritellään tavoitealueisiin kuuluviksi, eivät kaikki ole leiri-

työntekijöiden kannalta tarpeellisia, leirityöntekijöiden työsuhteen lyhyydestä johtuen. 

Heidän kannaltaan tärkeimpiä konkreettisia tavoitteita, joihin kannattaa perehdyttämi-

sessä pyrkiä, ovat: leirityöntekijä osaa omat työtehtävänsä ja tietää työnsä tavoitteet, 

vastuut ja velvollisuudet, jäsentyy työyhteisön jäseneksi, tuntee työnsä fyysisen ja sosi-
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aalisen toimintaympäristön ja siihen keskeisesti vaikuttavat seikat, tuntee tarvittavilta 

osin työhön liittyvät säädökset ja määräykset, palvelussuhteen ehdot, hallinto-

organisaation ja huolehtii omalta osaltaan työ- ja tietoturvallisuudesta sekä fyysisestä ja 

henkisestä terveydellisyydestä. (Kirkon perehdyttämisopas 2010, 5–6). Näitä konkreet-

tisia tavoitteita pyritään käsittelemään leirityöntekijöiden perehdyttämisessä Rippikou-

luopus 2013 ja virka-asiakirjojen avulla sekä muutenkin kertomalla heille noista asioista 

perehdytyksen aikana. 

6.2.2 Perehdytyksen rakenne 

Perehdytys aloitetaan rippikoulupastorin hankkiman iltapalan nauttimisella sekä samaan 

aikaan tapahtuvalla tutustumisella (Liite 1). Tutustumisessa saadaan tietää, kuka on pai-

kalla, millainen on heidän aiempi rippikoulukokemuksensa ja millainen on heidän sen 

hetkinen tunteensa. Iltapala ja tutustuminen vastaavat tarkoitusperiltään ja idealtaan 

ryhmäkeskustelussa käytettävää tarjoilua ja alkukierrosta, joiden tarkoituksena on pois-

taa perehdytettävien ja perehdyttäjien epävarmuutta sekä johdatella perehdytyksen ai-

heeseen (Valli 2005, 231–234). Iltapalan ja tutustumisen jälkeen siirrytään itse perehdy-

tykseen, joka aloitetaan rippikoulupastorin vastuulla olevilla virka-asioilla (Liite 1). 

Virka-asiat ovat niitä käytännön toimia, joiden tarkoituksena on helpottaa perehdytettä-

vän alkuun pääsemistä työssä (Kupias & Peltola 2009, 86). Virka-asioissa rippikoulu-

pastori käsittelee leirityöntekijöiden viranhaltijapäätökset, puhuu heidän palkkaukses-

taan, mahdollisista korvauksista, työterveydenhuoltoasioista sekä ottaa vastaan heidän 

verokorttinsa ja täytättää leirityöntekijöillä kaikki tarvittavat asiakirjat. Tässä vaiheessa 

leirityöntekijöillä on mahdollisuus esittää myös virka-asioihin liittyviä kysymyksiä. 

(Liite 1.) Virka-asioiden käsittelyllä saadaan leirityöntekijä tuntemaan palvelussuhteen 

ehdot, työhön liittyvät säädökset ja määräykset sekä heitä koskevan seurakunnan hallin-

to-organisaation ja ymmärtämään oman paikkansa työyhteisössä (Kirkon perehdyttä-

misopas 2010, 5–6). Kun leirityöntekijä tuntee virka-asiat, on hänen helpompi hoitaa 

työnsä ja olla niihin liittyvissä asioissa yhteydessä seurakunnan eri työntekijöihin, kuten 

palkanmaksamisesta vastuussa olevaan taloustoimistoon. Virka-asiat ovat myös yleensä 

niitä outoja ja jännittäviä asioita, joiden läpikäymisen leirityöntekijät kokevat tarpeelli-

siksi (Ahonen 2012). Näiden syiden takia virka-asioiden käsittely perehdyttämisessä on 

erityisen tärkeää.  
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Virka-asioiden käsittelyn jälkeen perehdytystä jatketaan Rippikouluopus 2013 avulla 

luentomaisesti eli perehdyttäjä kertoo perehdytettävistä asioista ja perehdytettävillä on 

mahdollisuus kommentoida ja esittää kysymyksiä. Rippikouluopus 2013 lähetetään kai-

kille leirityöntekijöille sähköpostitse, mutta se jaetaan paperisena versiona perehdytyk-

seen päässeille sekä lähetetään postitse niille, jotka eivät päässeet paikalle.  Perehdytyk-

sen tukena ja apukeinona valkokankaalle heijastettaan dataprojektorin avulla sähköinen 

versio Rippikouluopus 2013, johon on keltaisella yliviivattu ne kohdat, jotka ovat leiri-

työntekijöiden kannalta tärkeitä ja merkityksellisiä. (Liite 1.)  Ne kohdat valittiin rippi-

koulupastorin kanssa käytyjen keskustelujen, leirityöntekijöiden kesän 2012 palauttees-

ta nousseiden asioiden ja seurakunnan työntekijöiden kevään 2013 haastattelujen perus-

teella. (Ahonen 2013b.) Ennen varsinaiseen Rippikouluopus 2013 menemistä, kerrotaan 

Tuusulan seurakunnan rippikoulutyöstä eli paljon on rippikoululaisia ja rippikoululeire-

jä vuoden aikana, jolloin leirityöntekijät saavat lisää käsitystä omasta toimintaympäris-

töstään. Tämän jälkeen aletaan perehdyttämään leirityöntekijöitä Rippikouluopus 2013 

aiheiden mukaisessa järjestyksessä. Aiheita ja käsiteltäviä asioita ovat muun muassa 

leiripaikat, leiri-isännät ja -emännät, yhteystiedot, leirityöntekijät itse, leiritavarat, iso-

siin liittyvät asiat, konfirmaatio, turvallisuusasiakirja, tupakointi leirillä, sekä kehen 

ottaa yhteyttä leirillä sattuvissa ongelmatilanteissa. Perehdytyksestä tehtyyn suunnitel-

maan, joka on liitteenä yksi, on tarkemmin kirjattu mitä asioita käsitellään ja mitä niistä 

kerrotaan. Koko aiheiden käsittelyn ajan annetaan leirityöntekijöille mahdollisuus 

kommentoida ja esittää kysymyksiä sekä vastataan heidän esittämiin kysymyksiinsä. 

(Liite 1.)  

Rippikouluopus 2013 perustuvan perehdyttämisosion jälkeen pidetään vapaamuotoi-

sempi ryhmäkeskustelu, jonka vetäjänä toimii perehdyttäjä. Ryhmäkeskustelussa leiri-

työntekijöillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja tarkoituksena on käsitellä varsinkin 

niitä asioita, jotka mietityttävät leirityöntekijöitä. Mikäli aiheita ei tule, niin ryhmäkes-

kustelun periaatteiden mukaisesti perehdyttäjä ohjaa keskustelua kysymyksillä (Valto-

nen 2005, 235). Valmiiksi mietityt kysymykset rohkaisevat leirityöntekijöitä itse esittä-

mään kysymyksiä, mutta mikäli niitä ei vielä silloinkaan tule, niin muutamat kysymyk-

set käsittelevät perehdytystä eli miten sitä olisi hyvä toteuttaa ja ovatko he jossain 

muussa seurakunnassa kohdanneet leirityöntekijöiden perehdytystä (Liite 1). Tarkoituk-

sena on jo tällä tavalla kerätä palautetta, jota voidaan käyttää perehdytyksen kehittämi-

seen räätälöidyn perehdytyksen vaatimuksen mukaisesti (Kupias & Peltonen 2009, 41). 



 

Toisena ryhmäkeskustelun osuutena, mikäli aikaa on jäljellä, on keskustella ongelmista 

rippikouluissa ja miten niissä tulisi toimia. Keskustellaan varsinkin ongelmatilanteista, 

jotka mietityttävät leirityöntekijöitä ja korostetaan sitä, että 

ongelmatilanteen tapahtuessa. Ryhmäkeskustelujen jälkeen rippikoulupastori vielä esi

telee vielä paikalle tuomaansa oppimateriaalia ajan sallimissa puitteissa. Oppimateria

lien esittelyn jälkeen leirityöntekijöillä on vielä mah

kustella rippikoulupastorin kanssa kahden kesken, mikäli heillä siihen tarvetta on, mutta 

se ei kuitenkaan enää kuulu yhteiseen, ohjattuun perehdyttämiseen. (Liite 1.)
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KUVIO 4. Palauteillan rakenne (Liite 2) 

6.3.1 Vapaa keskustelu ja ryhmäkeskustelu 

Palauteilta alkaa vapaalla keskustelulla ja rippikoulupastorin ostamien tarjoiluiden syö-

misellä (Liite 2). Vapaa keskustelu ja syöminen auttavat epävarmuuden poistamisessa ja 

ryhmäyttämisessä, koska ruoalla ja juomisella, on kulttuurisesti yhdistävä rooli. Tarjoi-

luiden avulla paikallaolijat voivat myös helposti ottaa kontaktia toisiinsa ja siten ne 

edistävät hyvän sosiaalisen tilanteen luomista. (Valtonen 2005, 234.) Tämä lyhyt vapaa 

keskustelu ja syöminen ovat tarpeellisia, koska välttämättä kaikki paikallaolijat eivät 

entuudestaan tunne toisiaan, koska paikalla voi olla ihmisiä, jotka eivät olleet perehdy-

tysillassa. Tarjoilut ja vapaa keskustelu luovat myös rentoa tunnelmaa ja toivottavat 

siten kaikki tervetulleeksi palauteiltaan. Tarjoilut myös osaltaan osoittavat leirityönteki-

jöille, että heidän kesän työpanostaan arvostetaan seurakunnassa. Lyhyen vapaan kes-

kustelun ja tarjoiluiden jälkeen aloitetaan ryhmäkeskusteluosuus kuulumiskierroksella, 

jonka jälkeen on avoimempi ryhmäkeskusteluosuus (Liite 2). 

Ryhmäkeskustelu on keskustelutilanne, jossa ryhmä ihmisiä on kutsuttu keskustelemaan 

keskitetysti jostain tietystä teemasta. Ryhmän koko voi vaihdella kuudesta jopa viiteen-

toista ihmiseen. (Valtonen 2005, 223.) Vuonna 2013 ryhmä muodostuu paikalle saapu-

vista leirityöntekijöistä ja rippikoulupastorista. Ryhmän lisäksi paikalla on myös ryh-

mäkeskustelun vetäjä, jona minä toimin tällä kertaa ja jona tulevaisuudessa toimii rippi-

koulupastori (Ahonen 2013b). Ryhmäkeskustelun vetäjän tehtävänä on virittää otollinen 

ilmapiiri, ohjata keskustelua tavoitteiden mukaisesti, antaa eri teemoja keskustelun koh-

teeksi ja rohkaista paikallaolijoita keskustelemaan aiheesta (Valtonen 2005, 223–224). 

Vetäjän tarkoituksena on myös kerätä keskustelusta syntyvää tietoa, koska se on yksi 

palautteenkeruu menetelmistä palauteillassa (Liite 2). 

Ryhmäkeskustelussa tärkeää on, että osallistujat edustavat jossain määrin ”samaa”, jotta 

heillä olisi yhteinen pohja ja kiinnostus keskustella aiheesta toistensa kanssa. Osallistu-

jat muodostavat ryhmän, jolla pitää myös olla yhteinen tehtävä ja tavoite, jotta se voi 

toimia kunnolla. (Valtonen 2005, 229.) Nämä kriteerit täyttävät palauteillassa, jossa 

leirityöntekijöitä yhdistää se, että he ovat kaikki toimineet ohjaajina Tuusulan seura-

kunnan rippikouluissa kesällä 2013. Heillä on myös yhteisenä tehtävänä ja tavoitteena 
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antaa palautetta kesän rippikouluista. Sitä kautta osallistujat voivat mahdollisesti paran-

taa seuraavan kesän rippikouluja, jossa myös he saattavat olla itse töissä. Mutta vaikka 

osallistujilla on yhteinen pohja ja sama kiinnostuksen aihe, niin silti aina ryhmäkeskus-

telun alkuvaihe on jännittynyt ja epävarma. Tätä epävarmuutta voi poistaa esimerkiksi 

alkukierroksen avulla.  

Alkukierroksessa osallistujat eli ryhmän jäsenet esittelevät itsensä kukin vuorollaan, 

usein keskustelun kohteena olevan teeman avulla (Valtonen 2005, 231–232). Alkukier-

roksen käyttäminen on perusteltua ja se on myös Tuusulan seurakunnassa tuttu mene-

telmä, sillä lähes kaikessa nuoriin liittyvässä toiminnassa Tuusulassa käytetään kuulu-

miskierrosta. Kuulumiskierros on idealtaan ja toiminnaltaan samanlainen kuin alkukier-

ros. Siksi alkukierrosta on hyvä käyttää palauteillassa, koska se on luultavasti leirityön-

tekijöille tuttu menetelmä. Alkukierroksen kautta syntyvä tutustuminen (Valtonen 2005, 

232–233) ja tuttu menetelmä poistavat leirityöntekijöistä ja keskustelun vetäjästä epä-

varmuutta ja jännitteitä. Palauteillassa alkukierroksessa eli kuulumiskierroksessa jokai-

sen on tarkoitus kertoa oma nimensä, kertoa mikä on päällimmäinen tunne nyt kesän 

leirien jälkeen ja kertoa yksi hyvä muisto kesältä 2013 (Liite 2). Vastaamalla näihin 

kysymyksiin tutustutaan ryhmän jäseniin, poistetaan epävarmuutta ja orientoidutaan itse 

teemaan, jota aletaan seuraavaksi keskustella ryhmäkeskustelussa. 

Kuulumiskierroksen jälkeen on avoimempi ryhmäkeskustelu, jota kuitenkin ryhmän 

vetäjä pyrkii ohjaamaan niin, että se pysyy teemassa. Keskustelun ohjaamisessa keskei-

nen metodi ovat erilaiset avoimet kysymykset, jotka ilmaisevat sen, mistä ja miten osal-

listujien odotetaan keskustelevan. (Valtonen 2005, 234–235.) Ryhmäkeskustelun tee-

mana ovat kesän 2013 rippikoulut, leirityöntekijän rooli Tuusulan seurakunnan rippi-

koulutyössä, kevään perehdytys ja koko leirityöntekijäprosessi. Näitä teemoja on tarkoi-

tus käsitellä näkökulmasta, että mitä hyvää, huonoa ja kehitettävää kyseisessä teemassa 

oli. Aiheiden käsittelyä ja aiheesta toiseen siirtymistä helpottavat avoimet kysymykset, 

jotka on kirjattu ylös palauteillan rakenteeseen. (Liite 2.) Avoimet kysymykset on suun-

niteltu liittymään ja koskettamaan leirityöntekijöitä ja antamaan palautetta seurakunnan 

rippikoulutyölle.  

Koska palauteillan aika on rajallinen ja koska ryhmäkeskustelu on vain toinen osa 

suunnitelmallisesta palautteen keruusta, niin ei ole tavoitteellista keskittyä kaikkiin 



47 
 

ryhmäkeskustelun avoimiin kysymyksiin yhtä paljoa. Vetäjän tärkeänä tehtävänä onkin 

sanallisin ja ei sanallisin keinoin osoittaa leirityöntekijöille, mitkä aiheet ovat tärkeitä, 

samalla kuitenkin kuunnellen ja tukien leirityöntekijää, jotka tukeutuvat myös ryhmä-

keskustelussa vetäjään (Valtonen 2005, 235). Kun ryhmäkeskustelu pysyy teemassa, 

kaikki tulevat kuulluiksi ja pääsevät osallistumaan keskusteluun, niin ryhmäkeskustelu 

toteutuu mahdollisimman hyvin ja sekä leirityöntekijät että seurakunta saavat siitä jo-

tain. Kuitenkin on hyvä muistaa, että ryhmäkeskustelun tavoitteet eivät aina toteudu, 

koska ryhmä koostuu yksilöistä, jotka vaikuttavat toisiinsa eritavoin (Valtonen 2005, 

236–237). Koska ryhmäkeskustelu ei aina toteudu parhaalla mahdollisella tavalla, niin 

on palautetta hyvä kerätä myös muilla keinoin eli tässä tapauksessa palautekyselyllä. 

6.3.2 Palautekysely ja hartaus 

Palautekysely toteutetaan laadullisena kyselylomakkeena. Kyselylomakkeessa on tärke-

ää, että kysymykset on rakennettu tutkimuksen tavoitteiden ja tutkimusongelmien mu-

kaisesti (Valli 2001, 100). Koska palautekysely on osa leirityöntekijäprosessia ja samal-

la myös osa kehittämishankeen arviointia, on tärkeää, että palautekyselyn kysymykset 

liittyvät kehittämishankeen aiheisiin eli perehdytykseen ja leirityöntekijäprosessiin. Täl-

löin palautekysely palvelee palautteen keruun ja koko kehittämishankkeen tavoitteita ja 

tarkoitusta. Palautekysely on koostettu 17 avoimesta kysymyksestä, jotka ovat jaettu 

liittymään leirityöntekijöiden työhön, työn tukemiseen ja perehdyttämiseen sekä palau-

teiltaan. Kysymykset 1–4, 10 ja 16 käsittelivät leirityöntekijöiden työtä, roolia, työmää-

rää ja muita vastaavia aiheita. Kysymykset 5–9, 11 ja 15 liittyivät leirityöntekijöiden 

työn tukemiseen ja perehdyttämiseen. Kysymys 12 käsitteli palauteiltaa, kysymys 13 

perehdytyksen ja palauteillan ajankohtaa ja kysymykset 14 sekä 17 liittyivät yleisesti 

koko leirityöntekijäprosessiin. Kysymykset ja koko palautekysely on luettavissa tämän 

kehittämishankkeen liitteessä. (Liite 3.) 

Kyselylomake päätettiin koostaa avoimista kysymyksistä, koska lomakkeen otanta 14 

leirityöntekijällä on pieni ja avoimet kysymykset tarjoavat oman etunsa leirityöntekijä-

prosessin ja myös kehittämishankkeen arvioinnin kannalta. Avointen kysymysten vasta-

ukset voivat tarjota hyviä kehittämisideoita, joihin voidaan perehtyä ja joita voidaan 

kokeilla leirityöntekijäprosessissa myöhemmin. Avoimet kysymykset tarjoavat myös 

mahdollisuuden saada vastaajien mielipiteet selville perusteellisesti, mutta kuitenkin 
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huonona puolena on se, että vastaajat saattavat vastata kysymyksiin epätarkasti, suur-

piirteisesti tai jopa kysymyksen asian vierestä. (Valli 2001, 111.) Vaikka avoimissa ky-

symyksissä on riskinsä, niin ne palvelevat kuitenkin tässä tapauksessa seurakuntaa ja 

kehittämishanketta hyvin.  

Palautekyselyssä on myös muitakin etuja, joiden takia se valittiin toiseksi osaksi leiri-

työntekijäprosessin palautteen keruuta. Kyselylomakkeena se voidaan tehdä kaikille 

leirityöntekijöille ja se on työyhteisön kannalta järkevämpi toteuttaa, kuin esimerkiksi 

kaikkien leirityöntekijöiden teemahaastattelut, jotka vaatisivat liikaa rippikoulutyön 

resursseja. Palautekysely voidaan lisäksi lähettää kaikille leirityöntekijöille postitse tai 

sähköpostilla, jolloin voidaan helposti tavoittaa kaikki leirityöntekijät. Tällöin leirityön-

tekijät pääsevät itse valitsemaan sopivimman vastausajankohdan, jolloin he voivat rau-

hassa miettiä vastauksiaan ja antamaansa palautetta. (Valli 2001, 101.) Tästä syystä pa-

lauteiltaan tuodaan kyselylomakkeita paperisena versiona leirityöntekijöiden täytettä-

viksi. Palauteillassa leirityöntekijöille annetaan kuitenkin myös mahdollisuus täyttää 

kyselylomake jälkikäteen sähköisesti, mikäli he kokevat sen itse helpommaksi. Kysely-

lomake lähetetään sähköpostilla lisäksi kaikille niille leirityöntekijöille, jotka eivät 

päässeet palauteiltaan. (Ahonen 2013b.) Kuitenkin postitse lähetettävien kyselylomak-

keiden heikkoutena on, että vastausprosentti voi jäädä alhaiseksi (Valli 2001, 101). Täs-

tä syystä leirityöntekijöitä kannattaa muistuttaa kyselylomakkeen täytöstä, jotta rippi-

koulutyö saa kaikilta palautteen, jota voidaan hyödyntää rippikoulutyön ja leirityönteki-

jäprosessin kehittämisessä. Palautekyselyn mahdollisen täyttämisen jälkeen rippikoulu-

pastori pitää suunnittelemansa hartauden, mikäli aikaa on vielä jäljellä. Hartauden on 

tarkoitus olla yhteinen, selkeä lopetus ja samalla hengellinen päätös leirityöntekijäpro-

sessille. Hartauden jälkeen leirityöntekijöillä on vielä mahdollisuus jäädä keskustele-

maan rippikoulupastorin kanssa kahden kesken, mikäli joku heistä kokee siihen tarvetta. 

(Liite 2.) 
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7 KEHITTÄMISHANKKEEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMISIDEAT 

Kehittämishankkeen arvioinnin pohjana on käytetty neljää erilaista tiedonkeruumene-

telmää, jotka ovat leirityöntekijöiden kanssa käyty ryhmäkeskustelu palauteillassa, leiri-

työntekijöille toteutettu palaute- eli kyselylomake, rippikoulupastorin puolistrukturoitu 

teemahaastattelu ja kehittämishankkeen hankepäiväkirja. Nämä menetelmät ovat tuotta-

neet aineistoa, jota analysoidaan laadullisesti, koska se tukee paremmin kehittämis-

hankkeen arvioinnin tarkoitusta. Määrällinen analyysi ei olisi kehittämishankkeen koh-

deryhmän pienuuden takia järkevää ja siksi sitä ei käytetä. Arvioinnin tarkoituksena on 

analysoida sitä, miten koko kehittämishankkeessa onnistuttiin ja päästiinkö sille asetet-

tuihin tavoitteisiin sekä saavuttivatko yksittäiset menetelmät niiden tarkoitukset. Tällai-

nen kokonaisvaltainen arviointi on parasta arviointia, jota kehittämishankkeelle voidaan 

tehdä (Seppänen-Järvelä 1999, 92). Sen takia tässä luvussa kerrotaan ensin kerätystä 

aineistosta, jonka jälkeen arvioidaan kehittämishankkeen eri osia ja kerrotaan miten ne 

toteutuivat. Arvioinnin yhteydessä kerrotaan myös mahdollisista kehittämisideoista. 

7.1 Aineisto 

Palauteillassa toteutettuun ryhmäkeskusteluun osallistui neljä leirityöntekijää, nuoriso-

työnpastori ja rippikoulupastori. Ryhmäkeskustelu sujui hyvin ja keskustelu oli aktiivis-

ta. Kaikki leirityöntekijät osallistuivat keskusteluun ja kertoivat omista kokemuksistaan 

sekä mielipiteistään. He myös kuuntelivat toisiaan sekä seurakunnan työntekijöitä tark-

kaavaisesti, mitä kautta keskustelu oli selkeästi vuorovaikutteista. (Ahonen 2013b.) 

Keskustelu pysyi kysymysten avulla teemassa ja siinä ehdittiin käydä kaikki ryhmäkes-

kustelun osa-alueet läpi (Honkanen, henkilökohtainen tiedonanto 12.–13.10.2013a). 

Ryhmäkeskustelun pysyessä selkeästi teemassa pystyttiin sen aikana helposti kerää-

mään aineistoa. Aineiston keruuta helpotti myös kahden henkilön yhtäaikainen muis-

tiinpanojen tekeminen, sillä sekä minä että rippikoulupastori keräsimme aineistoa kes-

kustelun aikana. Tällöin ainakin toinen meistä sai ylös jonkin leirityöntekijäprosessin, 

kehittämishankkeen tai rippikoulutyön kannalta tärkeän tiedon. (Ahonen 2013b.) Ryh-

mäkeskustelun tuottamaa aineistoa voi lähestyä yleensä monin eri tavoin, mutta yleensä 

ryhmäkeskustelujen analysoinnissa kiinnitetään huomiota varsinkin tapahtuneeseen 
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vuorovaikutukseen (Valtonen 2005, 239). Kuitenkaan ryhmäkeskustelun vuorovaiku-

tuksen tarkasteleminen ei tässä opinnäytetyössä ole tärkeää. Tämän takia ryhmäkeskus-

telusta kerättyä tiivistä aineistoa tarkastellaan leirityöntekijäprosessin näkökulmasta eli 

millaista laadullista palautetta ryhmäkeskusteluun osallistujat antoivat perehdyttämises-

tä, palauteillasta ja koko leirityöntekijäprosessista. 

Leirityöntekijöille tehtyyn kyselylomakkeeseen vastasi kuusi leirityöntekijää neljästä-

toista (Ahonen 2013c). Kolme vastanneista oli osallistunut palauteiltaan ja kolme eivät 

olleet. Kyselyn täyttämisestä muistutettiin leirityöntekijöitä sähköpostitse, mutta silti-

kään kaikki eivät vastanneet kyselyyn. (Ahonen 2013b.) Mahdollisesti kyselylomake 

vaikutti vastaamatta jättämiseen, koska kyselylomake oli aika pitkä ja raskas 17 avoi-

mella kysymyksellä. Vastaamatta jättämiseen saattoi vaikuttaa myös, että kyselylomak-

keen lähetti minä rippikoulupastorin sijasta. Luultavasti esimiehen lähettämään sähkö-

postiin olisi vastattu helpommin. Osalla vastaamatta jättäminen saattoi johtua kiireistä 

tai inhimillisestä unohduksesta. Näistä mahdollisista syistä johtuen vastauksia tuli vä-

hän, mikä kaventaa merkittävästi leirityöntekijöiltä saatua palautetta ja hankaloittaa ar-

viointia. Koska vastauksia on vähän, niin palautekyselyn tulosten yleistäminen leiri-

työntekijäprosessiin ja sen osa-alueisiin ei ole järkevää. Onneksi palautekysely oli vain 

yksi osa kehittämishankkeen arviointia, jolloin saatujen palautteiden vähyys ei vaaranna 

koko arviointia ja vaikka vastauksia tuli vähän, niin voidaan silti niistä saatuja tietoja 

hyödyntää osana arviointia. Kuitenkin jatkossa tulisi miettiä, miten palautekyselyyn 

vastaamista voisi parantaa.  

Kyselylomakkeen vastauksien vähyydestä huolimatta, olivat vastaukset kattavia ja vas-

taajat edustivat leirityöntekijäprosessiin osallistumisen kannalta kaikkia neljää erilaista 

leirityöntekijätyyppiä. Kaksi vastaajista oli osallistunut kaikkiin leirityöntekijäprosessin 

osa-alueisiin, kaksi vastaajista oli osallistunut ainoastaan perehdyttämiseen, yksi vastaa-

ja oli osallistunut vain palauteiltaan ja yksi ei osallistunut mihinkään leirityöntekijäpro-

sessiin kuuluvaan tilaisuuteen. Tästä syystä vastaajien vastaukset käsittävät neljä erilais-

ta näkökulmaa leirityöntekijäprosessiin ja sitä kautta tarjoavat hieman laajemman pa-

lautteen. (Ahonen 2013c.) Leirityöntekijöiltä saatujen palautteiden vastauksia tarkastel-

tiin samasta näkökulmasta kuin ryhmäkeskustelusta saatua aineistoa eli millaista palau-

tetta he antavat koko leirityöntekijäprosessista ja sen eri osa-alueista.  
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Ryhmäkeskustelun ja palautekyselyn lisäksi arvioitavan aineiston tiedonkeruumenetel-

mänä käytettiin rippikoulupastorin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Puolistruktu-

roitu teemahaastattelu on haastattelu, jossa etukäteen päätetyt teemat käydään haastatel-

tavan kanssa läpi muotoiltujen ja järjestyksessä etenevien kysymysten avulla. Puoli-

strukturoidussa teemahaastattelussa ei ole kuitenkaan strukturoidulle haastattelulle omi-

naisia vastausvaihtoehtoja, vaan haastateltava voi vastata avoimesti esitettyihin kysy-

myksiin. (Eskola & Vastamäki 2001, 26–27.) Tämän puolistrukturoidun teemahaastatte-

lun kysymykset käsittelivät Tuusulan seurakunnan rippikoulutyötä, kehittämishanketta, 

perehdytystä, palauteiltaa ja palautteen keruuta sekä yleisesti seurakuntien järjestämää 

perehdytystä (Honkanen, henkilökohtainen tiedonanto 12.–13.10.2013).  

Rippikoulupastorin Sini Honkasen haastattelu tapahtui Tuusulan seurakunnan isoskou-

lutusleirillä, jossa olimme ohjaajina. Haastattelutilanne ei ollut paras mahdollinen haas-

tattelun ja kehittämishankkeen kannalta, koska jouduimme jakamaan haastattelun toteu-

tuksen kahdelle päivälle isoskoulutusleirin rakenteen takia. Kuitenkin kaikkiin kysy-

myksiin saatiin vastaukset ja haastattelu tuotti kehittämishankkeen kannalta tärkeää ai-

neistoa, sillä se antaa seurakunnan työntekijän näkökulman arvioinnin aineistoon. 

(Ahonen 2013b.) Haastattelua ei nauhoitettu, eikä litteroitu tarkasti vaan rippikoulupas-

torin vastaukset kirjattiin suoraan aineistoksi. Tämä sen takia, että kehittämishankkeen 

pääpaino ei ole kerättävässä ja analysoitavassa aineistossa, vaan ne toimivat argumen-

toinnin tukena ja lähdeaineistona (Vilkka & Airaksinen 2003, 64). Siksi ei ollut ajanhal-

linnallisesti järkevää nauhoittaa ja litteroida haastattelua tarkasti, vaan aineistoksi riitti 

ylöskirjatut rippikoulupastorin vastaukset. Tämä saatu aineisto analysoitiin jäsentämällä 

vastaukset teemoihin ja tarkastelemalla jokaista teemaa leirityöntekijäprosessin arvioin-

nin näkökulmasta. Tällainen teemoittelu ja tyypittely ovat perinteisiä ja useimmiten 

käytettyjä haastattelun laadullisia analysointimenetelmiä (Eskola & Vastamäki 2001, 

41).  Puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, ryhmäkeskustelusta, palautekyselystä ja 

hankepäiväkirjasta esille nousevaa analysoitua aineistoa käytetään lähdeaineistona ja 

argumentoinnin tukena arvioitaessa seuraavaksi perehdytystä, palauteiltaa, leirityönteki-

jäprosessia ja koko kehittämishanketta.  
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7.2 Perehdytyksen toteutuminen ja arviointi 

Perehdytykseen 16.5.2013 osallistui seitsemän leirityöntekijää, joista neljä oli uusia 

leirityöntekijöitä Tuusulan seurakunnassa. Leirityöntekijöiden lisäksi paikalla oli rippi-

koulupastori ja tuleva rippikoulupastorin viransijainen, joka alkoi hoitaa virkaansa ke-

säkuun puolenvälin jälkeen. (Ahonen 2013b.) Muilla leirityöntekijöillä oli joko päällek-

käistä menoa tai eivät muuten pystyneet saapumaan paikalle, lähinnä se oli myös aika-

taulukysymys, ei kiinnostuksen puutetta (Ahonen 2013c; Honkanen, henkilökohtainen 

tiedonanto 12.–13.10.2013a ). Perehdytyksen ajankohtaa keväällä pidettiin kuitenkin 

sopivana ja koettiin, että sen on hyvä olla lähellä leirikauden alkua, jolloin on ensim-

mäiset rippikoulujen ennakkopäivät ja opiskelut alkavat myös helpottamaan (Ahonen 

2013c; Honkanen, henkilökohtainen tiedonanto 12.–13.10.2013a.) Perehdytys on siis 

jatkossakin perusteltua pitää suunnilleen siihen aikaan, kuin se nyt oli. Kuitenkin tärke-

ää on tiedottaa perehdyttämisestä ajoissa, jotta leirityöntekijät saavat sen ajoissa kalen-

tereihinsa ja pystyisivät järjestämään menonsa sen mukaisesti.   

Vaikka kaikki leirityöntekijät eivät päässeet paikalle, pidettiin perehdytys lähes suunni-

telman mukaisesti. Pois jäi leiripaikkojen esittely Internetin avulla, koska sitä ei yhtei-

sesti koettu tarpeelliseksi. Tämän lisäksi oppimateriaalien esittely jäi pois, koska muu 

perehdytys vei lähes kaiken käytettävissä olevan ajan. Koko perehdyttämisessä vallitsi 

hyvä ilmapiiri ja paikallaolijat olivat selkeästi kiinnostuneita käsiteltävistä asioista, mi-

kä oli havaittavissa heidän tarkkaavaisuudestaan, kuuntelustaan, lisäkysymyksistään ja 

kommentoinnistaan. Leirityöntekijät osallistuivat aktiivisesti koko perehdyttämiseen, 

niin virka-asioihin kuin ryhmäkeskusteluihinkin. Vaikutti selkeästi siltä, että leirityön-

tekijät viihtyivät perehdytyksessä. (Ahonen 2013b.) Leirityöntekijät pitävät järjestettyä 

perehdytystä hyvänä ja tärkeänä asiana ja varsinkin uudet leirityöntekijät kokivat, että se 

tuki heidän työtään, koska työsopimukset ja palkka-asiat käytiin läpi ja perehdytys antoi 

hyvän yleiskuvan ohjaajan tehtävistä. Kokeneempien leirityöntekijöiden mielestä pe-

rehdytyksen antia oli, että pääsi näkemään ketä muita on töissä kesällä ja pääsi hieman 

tutustumaan toisten taustoihin ja ajatuksiin. (Ahonen 2013b; Ahonen 2013c.) Myös rip-

pikoulupastori piti perehdytystä hyvänä asiana, sillä se tuki hänen työtään ja hän sai 

siitä paljon tietoa omiin työtehtäviinsä, jotka hän aloitti kesäkuussa. Lisäksi hän koki, 

että perehdytys antoi osviittaa millaisia kysymyksiä leirityöntekijöiltä saattaa tulla jat-
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kossa ja millä tavalla hänen tulisi varustautua heitä varten. (Honkanen, henkilökohtai-

nen tiedonanto 12.–13.10.2013a.) 

Rippikoulupastori piti myös hyvänä perehdytyksen rakennetta. Hänen mielestään var-

sinkin yksityiskohtaisesti Rippikouluopus 2013 läpikäyminen oli hyvä asia, koska leiri-

työntekijät oppivat, mitkä asiat koskevat heitä ja mitkä eivät. Rippikoulupastorin mu-

kaan Rippikouluopus 2013 oleva erittely, kenelle mikäkin työtehtävä kuuluu, oli hyvä ja 

selkeytti rippikoululeirien ohjaajien toimenkuvia. Myös koko perehdytyksessä toistuva 

työtehtävien erittely oli hyvä asia. (Honkanen, henkilökohtainen tiedonanto 12.–

13.10.2013a.) Leirityöntekijät pitivät Rippikouluopus 2013 käsittelyä perehdytyksessä 

hyvänä, koska se on hyödyllinen, loistava info- ja yhteystietopaketti, jossa on kaikki 

tarpeellinen tieto Tuusulan seurakunnan rippikouluohjaajille. Myös perehdytyksen ra-

kennetta pidettiin pääsääntöisesti hyvänä, mutta yhtenä kehittämisehdotuksena tuli, että 

Rippikouluopus 2013 liittyvää perehdyttämisosuutta voisi tiivistää ja sen sijasta voisi 

yhdessä jakaa hyväksi havaittuja ideoita ja ajatuksia rippikoulun oppitunteja varten, 

koska ne yleensä tuottavat eniten päävaivaa varsinkin uusille työntekijöille. (Ahonen 

2013b; Ahonen 2013c.) Tämä ja muut kehittämisideat ovat sellaisia, joita kannattaa 

tulevaisuudessa harkita lisättäviksi perehdyttämiseen. Varsinkin oppituntien käsittely 

auttaisi niitä uusia leirityöntekijöitä, joilla ei ole kokemusta rippikouluoppituntien pitä-

misestä. Kun he saisivat tietoa oppitunneista ja ideoita niiden pitämiseen, olisivat he 

varmempia ja hoitaisivat työnsä entistä paremmin, mikä on yksi perehdytyksen tarkoi-

tuksista (Kirkon perehdyttämisopas 2010, 4). 

Toinen perehdytykseen liittyvä kehittämisidea oli, että perehdytyksessä olisi hyvä näyt-

tää jonkin vanhan rippikoululeirin päiväohjelma, joka antaisi hieman kuvaa siitä, mitä 

kaikkea leirillä saatetaan tehdä. Päiväohjelman lisäksi olisi hyvä saada esimerkki palk-

kakuitista, jotta sitä osaisi tulkita uutena työntekijänä oikein. (Ahonen 2013c.) Kehittä-

misideana ehdotettiin myös, että perehdytyksessä jaettaisiin Elämä – Usko – Rukous 

Rippikoulusuunnitelma 2001, josta olisi hyötyä esimerkiksi rippikoulun oppitunteja 

suunniteltaessa (Ahonen 2013b). Muita kehittämisideoita ei tullut, eikä myöskään pe-

rehdytyksen huonoja puolia, mistä voidaan päätellä, että perehdytys oli onnistunut. Kai-

ken kaikkiaan leirityöntekijöiltä, rippikoulupastorilta ja työyhteisöstä saadusta palaut-

teesta voidaan päätellä, että leirityöntekijäprosessin osana toteutettu perehdytys oli mal-

liltaan ja rakenteeltaan hyvä, täytti tarkoituksensa sekä tavoitteensa ja oli merkityksel-
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tään sellainen, jota seurakunnan kannattaa myös jatkossa järjestää leirityöntekijöilleen. 

Samalla se myös todentaa, että leirityöntekijöille on merkittävää ja seurakunnan edun 

mukaista järjestää monipuolinen ja riittävä perehdytys, koska sitä kautta seurakunta saa 

osaavan, työn tavoitteisiin sitoutuneen ja työhyvinvoinniltaan hyvän työntekijän, joka 

tuntee omat työtehtävänsä, vastuunsa ja velvollisuutensa (Kirkon perehdyttämisopas 

2010, 4–6). 

7.3 Palauteillan toteutuminen ja arviointi 

Palauteilta pidettiin syyskuussa 3.9.2013. Osallistujia oli kuitenkin hyvin vähän, sillä 

vain neljä leirityöntekijää osallistui palauteiltaan. Heidän lisäksi paikalla oli rippikoulu-

pastori sekä uusi nuorisotyönpastori, joka tutustui samalla seurakuntaan. Pastorit osallis-

tuivat aktiivisesti keskusteluun, mutta vain leirityöntekijöiltä saatu palaute kirjattiin 

ylös, koska työntekijöillä on oma palautehetki ja tämä palauteilta oli tarkoitettu leiri-

työntekijöille. Yksi paikalle saapuneista leirityöntekijöistä joutui myös omien menojen-

sa takia lähtemään palauteillasta hieman aikaisemmin. (Ahonen 2013b). Tilanteet ja 

syyt olivat samanlaisia kuin perehdytyksen suhteen (Ahonen 2013c; Honkanen, henki-

lökohtainen tiedonanto 12.–13.10.2013a). Tästä syystä jatkossa olisi tärkeää, että palau-

teillasta ilmoitetaan jo virkasuhteen alussa, jotta mahdollisimman moni pääsee sinne 

paikalle.  

Palauteillan ajankohdasta tuli ristiriitaista palautetta, sillä osa leirityöntekijöistä koki, 

että sen nykyinen ajankohta syyskuun alussa arki-iltana oli hyvä ja osa taas koki, että se 

voisi olla jo aikaisemmin, kenties jo elokuussa, jolloin kesästäkään ei olisi kulunut liian 

pitkää aikaa. (Ahonen 2013c.) Kuitenkin jos palauteilta pidettäisiin jo elokuussa, olisi 

sen hyvä olla vasta elokuun puolenvälin jälkeen, sillä viimeiset rippikoulut loppuvat 

vasta elokuun alussa (Rippikouluopus 2013). Kuitenkin rippikoulupastori piti nykyistä 

ajankohtaa realistisena, sillä elokuussa osa leirityöntekijöistä olisi melko varmasti mat-

koilla tai viettämässä lomaa (Honkanen, henkilökohtainen tiedonanto 12.–13.10.2013a). 

Palauteillan ajankohtaa on siis hyvä miettiä lisää vielä tulevaisuudessa, jotta osallistujia 

ja sitä kautta myös palautetta seurakunnalle saataisiin vielä lisää. Yksi tähän liittyvistä 

kehittämisideoista on, että palauteilta ja myös kevään perehdytys olisivat jatkossa pal-

kallisia työpäiviä, joista saisi asianmukaiset korvaukset. Tällä kertaa ne olivat vapaaeh-
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toisia tapahtumia, joihin osallistumista työnantaja suositteli vahvasti. Tekemällä niistä 

palkallisia työpäiviä, työnantaja osoittaisi vielä enemmän arvostavansa leirityöntekijöitä 

ja heihin liittyvää palautteen keruuta sekä perehdytystä. 

Kuitenkin osallistujien vähyydestä huolimatta palauteilta toteutui lähes suunnitelman 

mukaisesti. Palauteillan tunnelma oli lämmin ja hyvä koko sen keston ajan. Tarjoilujen 

yhteinen nauttiminen sekä alkukierros poistivat onnistuneesti mahdollista epävarmuutta 

ja tekivät tunnelmasta välittömän ja rennon. Leirityöntekijät osallistuivat erittäin hyvin 

ja aktiivisesti ryhmäkeskusteluun, joka kesti odotettua kauemmin ja jonka takia lopun 

hartautta ei ehditty pitämään. Myöskään palautekyselyä ei kukaan leirityöntekijöistä 

täyttänyt palauteillassa, mutta aikaisemmin lähtenyt otti mukaansa paperisen version 

myöhemmin täytettäväksi. Loput kolme päättivät, että siihen olisi helpompi vastata ko-

tona tietokoneella, koska siihen tarjottiin mahdollisuus. Tämän takia palautelomake 

lähetettiin kaikille leirityöntekijöille sähköpostitse heti seuraavana päivänä ja sen täyt-

tämiseen annettiin aikaa lähes kaksi viikkoa. (Ahonen 2013b.) Leirityöntekijät pitivät 

palauteiltaa mukavana ja hyvänä sekä tärkeänä, että sellainen on (Ahonen 2013c). Rip-

pikoulupastori puolestaan piti palauteiltaa hyvärakenteisena, rentona, välittömänä, mutta 

kuitenkin jäsenneltynä. Hän piti myös tärkeänä, että palauteillassa tarjottiin sekä kirjal-

linen että sanallinen palautteenantomahdollisuus, sillä joidenkin ihmisten on helppo 

kirjoittaa, toisten taas puhua. Palauteilta tuki myös hänen työtään rippikoulupastorina. 

(Honkanen, henkilökohtainen tiedonanto 12.–13.10.2013a.)  

Pidetty palauteilta oli siis saadun palautteen perusteella rakenteeltaan hyvä ja toimiva, 

se täytti tarkoituksensa eli sen avulla onnistuttiin saamaan tärkeää palautetta rippikou-

luista ja leirityöntekijöiden kesän sujumisesta. Myös leirityöntekijät pääsivät antamaan 

eri tavoilla palautetta, mikäli kokivat sen tarpeelliseksi. Palauteilta on siis seurakunnan 

kannalta järkevää myös pitää. Kuitenkin palautekyselyä ja varsinkin siihen vastaamisak-

tiivisuutta olisi vielä hyvä kehittää vielä paremmaksi. Kenties tälläkin kertaa vastauksia 

olisi tullut enemmän, mikäli leirityöntekijöitä olisi muistutettu vielä paremmin vastaa-

misesta ja palautekysely sekä sen saatekirjeenä toiminut sähköpostiviesti, olisivat olleet 

rippikoulupastorin eli heidän esimiehensä lähettämiä. Se olisi luultavasti motivoinut 

useampia leirityöntekijöitä vastaamaan kyselylomakkeeseen. Kuitenkin lähes aina pos-

titse tehdyissä kyselylomakkeissa vastausprosentti jää alhaisemmaksi, kuin paikalla 

suoritetuissa kyselylomakkeissa (Valli 2001, 101). Palautekyselyyn vastaamista voitai-
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siin kenties parantaa myös lähettämällä palautekysely postitse ja liitettäisiin mukaan 

seurakunnan maksama palautuskuori, joka omalla tavallaan osoittaa seurakunnan olevan 

kiinnostunut leirityöntekijän antamasta palautteesta. Palautekyselyn voisi toteuttaa 

myös Internetissä tapahtuvana nettikyselynä, jolloin leirityöntekijä pääsisi suoraan tal-

lentamaan vastauksensa helposti ja myös niiden analysointi helpottuisi seurakunnan 

kannalta. Palautekyselyn kyselylomaketta olisi myös hyvä lyhentää ja avoimien kysy-

mysten määrää olisi hyvä vähentää, koska nykyinen kyselylomake on pitkä ja raskas. 

Kyselylomakkeessa osan kysymyksistä voisi korvata esimerkiksi monivalintakysymyk-

sillä ja valmiilla vastausvaihtoehdoilla. Rippikoulutyön olisikin hyvä pohtia näitä erilai-

sia tapoja toteuttaa palautekysely ja miettiä mikä tapa toimisi parhaiten, sillä myös kir-

jallisen palautteen saaminen on työn kehittämisen kannalta tärkeää. 

7.4 Leirityöntekijäprosessin arviointi 

Koko leirityöntekijäprosessia on paras arvioida sen tavoitteiden toteutumisen pohjalta. 

Kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää jo olemassa olevaa Tuusulan seurakunnan 

rippikoulutyön leirityöntekijäprosessia ja luoda siihen hyvä ja riittävä perehdytys, suun-

nitelmallinen ja seurakunnan työtä tukeva palautteen keruu sekä luoda uusia keinoja, 

joita kokeillaan kehittämishankkeen aikana. (Ahonen 2013b.) Hyvä ja riittävä perehdy-

tys selkeästi toteutui, sillä luodulla perehdyttämismallilla ja –rakenteella vastataan sii-

hen kysymykseen, että millainen on hyvä, noin kymmenen leirityöntekijän perehdytys, 

joka tukee niin seurakuntaa kuin myös yksittäisiä perehdytettäviä? Ainakin kerätyn ai-

neiston perusteella nyt käytetty perehdyttämismalli ja –rakenne olivat sellaisia, että ne 

palvelivat niin yksittäistä perehdytettävää kuin myös Tuusulan seurakuntaa. Myös pa-

lautteen keruu oli aikaisempaa suunnitellumpaa sekä seurakunnan työtä tukevaa, koska 

palautetta saatiin kerättyä ja sen palautteen avulla voidaan jatkaa niin leirityöntekijäpro-

sessin kuin myös koko rippikoulutyön kehittämistä. Kerätty palaute antoi myös positii-

vista palautetta siitä, että nyt tehdyt asiat olivat hyviä ja olisi hyvä jatkaa samalla linjalla 

(Ahonen 2013c). Leirityöntekijät totesivat muun muassa palauteillassa, että Tuusulan 

seurakunnassa on hyvin otettu leirityöntekijät huomioon ja että heitä ollaan kohdeltu 

yhtenä työntekijöistä sekä heidän panostaan ei vähätellä. Nämä kaikki seikat ovat moti-

voineet leirityöntekijöitä heidän työssään. He totesivat myös nyt toteutetun leirityönte-

kijäprosessin kertovan seurakunnasta sen, että seurakunnassa halutaan tehdä hyvä kesä 
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leirityöntekijöille ja halutaan kehittää heihin liittyvää toimintaa. (Ahonen 2013b.) Yksi 

perehdytyksen tavoitteista ja myös koko leirityöntekijäprosessin tavoitteista oli luoda 

seurakunnasta positiivista työnantajakuvaa ja vaikuttaa seurakunnan maineeseen halut-

tuna työnantajana (Kirkon perehdyttämisopas 2010, 4). Tämä tavoite on myös todettu 

Tuusulan seurakunnan omassa Lähimmäisten yhteisö –strategiassa ja siksi onkin erityi-

sen hyvä, että tähän tavoitteeseen päästiin (Lähimmäisten yhteisö 2008, 5).  

Kehittämishankkeen tavoitteena oli myös, että leirityöntekijäprosessista oli tarkoitus 

tulla tehokas ja seurakunnan rippikoulutyötä palveleva kokonaisuus, joka on helposti 

toteutettavissa ja jota pystytään kehittämään jatkossakin. Tämäkin tavoite täyttyi sillä 

leirityöntekijät kokivat saaneensa tukea koko kesän ajan, niin rippikoulutyöltä kuin 

myös seurakunnan eri työntekijöiltä, kuten rippikoululeireillä olleilta papeilta ja nuori-

sotyönohjaajilta. Kaikki leirityöntekijät kokivat saaneensa tukea ja tietoa silloin kun sitä 

tarvitsivat. He myös kokivat, että esimieheen on helppo ottaa yhteyttä ja että seurakun-

nan työilmapiiri oli välitön ja avoin. Heidän mielestään seurakunnan tekemä tiedotus 

heitä kohtaan toimi hyvin. He pitivät leirityöntekijän roolia seurakunnassa pääsääntöi-

sesti hyvänä, sillä heidät otettiin huomioon yhtenä työntekijöistä. (Ahonen 2013b; Aho-

nen 2013c.) Leirityöntekijät olivat myös kuulemma tunteneet, että on helppo solahtaa 

rippikoulutyön kokonaisuuteen, mikä helpottaa koko rippikoulutyötä (Honkanen, henki-

lökohtainen tiedonanto 12.–13.10.2013). Näiden palautteiden perusteella voidaan tode-

ta, että leirityöntekijäprosessi oli seurakunnan rippikoulutyötä hyvin palveleva kokonai-

suus. Sen tehokkuutta on hankalampi arvioida, mutta kehitetty leirityöntekijäprosessi on 

mahdollisimman yksinkertainen ja ei tällä hetkellä sisällä mitään ylimääräistä tai hanka-

lasti toteutettavaa. Toki sitä voidaan jatkossakin kehittää tehokkaammaksi parantamalla 

muun muassa tiedottamista ja sen yksittäisiä osa-alueita, kuten aiemmin mainittua pa-

lautekyselyä. 
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8 POHDINTA 

8.1 Luotettavuus ja sovellettavuus 

Opinnäytetöissä on tärkeää pohtia saatujen tulosten luotettavuutta, suhdetta aikaisem-

piin tutkimuksiin ja sovellettavuutta työelämään. Opinnäytetyössä olisi hyvä myös esit-

tää ideoita mahdollisista jatkotutkimuksista ja esille nousseista lisäkysymyksistä. (Kohti 

tutkivaa ammattikäytäntöä 2010, 47–49 & 70.) Tämän kehittämishankkeen luotettavuut-

ta on hankala arvioida, koska kehittämishankkeen eri osa-alueista saadut palautteet jäi-

vät melko vähäisiksi. Mikäli palautetta olisi saatu niin paljon kuin oli mahdollista, niin 

olisi kehittämishanke luotettavampi. Tätä luotettavuuden vähyyttä olen kuitenkin pyrki-

nyt kompensoimaan mahdollisimman hyvällä ja yksityiskohtaisella prosessikuvauksella 

ja sen perusteluilla. Nämä lisäävät hieman kehittämishankkeen luotettavuutta, sillä ke-

hittämishankeraporttia voidaan pitää keskeisenä luotettavuuden osa-alueena (Kiviniemi 

2007, 83).  

Kehittämishankkeen luotettavuutta osittain huonontaa myös paikoitellen suppea lähde-

materiaali, joka koostuu paljon Tuusulan seurakunnan omasta materiaalista ja opiskeli-

jan itse toteuttamista kyselyistä ja haastatteluista. Olen kuitenkin pyrkinyt täydentämään 

tätä lähdemateriaalia yleisemmillä, koko kirkkoa käsittelevillä asiakirjoilla, perehdyttä-

miseen liittyvillä asiakirjoilla sekä ammatilliseen tutkimiseen liittyvillä kirjoilla. Läh-

demateriaali on myös mahdollisimman uutta, joka omalta osaltaan lisää kehittämis-

hankkeen luotettavuutta. Kuitenkin kehittämishankkeen tulokset ovat Tuusulan seura-

kunnan kannalta luotettavia, koska siellä on suoraan päästy kokemaan kehittämishank-

keen vaikutukset ja sen hyödyllisyys leirityöntekijöiden ja rippikoulutyön kannalta. Ke-

hittämishankkeen tulosten luotettavuutta parantaa myös kehittämishankkeessa käytetty-

jen menetelmien pohjautuminen tutkittuun tietoon ja aiemmin käytettyihin menetelmiin, 

kuten ryhmäperehdyttämiseen ja ryhmäkeskusteluihin. 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on alettu kiinnittää huomiota perehdyttämi-

seen vasta vuoden 2010 aikana ja sen jälkeen. Tämä on havaittavissa muun muassa eri 

seurakuntiin tehdyistä opinnäytetöissä, jotka liittyvät perehdyttämiseen sekä kirkon 

omasta perehdyttämisoppaasta, joka on ilmestynyt 2010 (Kirkon perehdyttämisopas 
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2010). Tästä syystä suoranaisesti rippikoulutyön leirityöntekijöiden perehdyttämiseen ja 

koko leirityöntekijäprosessiin liittyviä aikaisempia opinnäytetöitä ei ollut. Kuitenkin 

seurakuntiin oli aikaisemmin tehty perehdyttämiseen liittyviä opinnäytetöitä, jotka tuot-

tivat joko perehdyttämisoppaan tai perehdyttämiskansion seurakunnalle (Kuikka 2011; 

Sihvola-Judén 2011) sekä opinnäytetöitä, jotka käsittelivät esimerkiksi rippikoulutyötä 

tekeviä kirkon alan opiskelijoita (Brisk-Mosander 2013). Kuitenkin perehdyttämiseen 

tuotetut materiaalit koskivat aina yhden työntekijän perehdytystä seurakuntaan ja mi-

kään aiemmista tutkimuksista ei käsitellyt useamman työntekijän yhtäaikaista perehdy-

tystä ryhmänä. Myös Kirkon perehdyttämisopas antaa vain suunnitelman yhden leiri-

työntekijän perehdyttämisestä, vaikka se kertoo, että perehdytyksen voi tarvittaessa hoi-

taa ryhmämuotoisena (Kirkon perehdyttämisopas 2010, 7, Liite 4). Tämän takia tämä 

kehittämishanke on merkityksellinen, koska siinä on luotu ja kokeiltu mallia, jossa pe-

rehdytetään useampi leirityöntekijöitä yhtä aikaa seurakunnan rippikoulutyöhön. Sa-

masta syystä myös kehittämishankkeen tulokset ovat tärkeitä, koska vastaavaa aihetta ei 

ole tutkittu tai kehitetty aiemmin. 

Tuottamastaan tiedosta huolimatta kehittämishanke sai aikaan myös lisäkysymyksiä ja 

mahdollisia jatkotutkimusideoita. Tulevaisuudessa voisi tutkia, millainen palautteenke-

ruumenetelmä olisi paras sekä leirityöntekijöiden että seurakunnan kannalta? Toinen 

kysymys on, millaista tukea leirityöntekijät tarvitsevat ennen kesää, kesän aikana ja 

kesän jälkeen ja miten sitä voitaisiin heille tarjota? Kolmantena kysymyksenä esiin nou-

si, että miten leirityöntekijöitä perehdytetään muissa seurakunnissa? Varsinkin tuosta 

kolmannesta kysymyksestä olisi hyvä tehdä laajempaa tutkimusta, jotta saataisiin kirkon 

tietoon, miten eripuolilla Suomea perehdytetään leirityöntekijöitä, jotka ovat kirkon 

rekrytoinnin ja siten myös tulevaisuuden kannalta tärkeitä henkilöitä, koska tulevaisuu-

dessa kirkko ja sen seurakunnat joutuvat kilpailemaan ammattitaitoisesta ja sitoutunees-

ta työvoimasta (Meidän kirkko 2009, 3). 

Tämän kehittämishankkeen menetelmät ja tuottama tieto ovat sovellettavissa seurakun-

tiin tai seurakuntayhtymiin, joilla on kesän aikana töissä useampia leiri- tai kesätyönte-

kijöitä ja jotka haluavat hoitaa perehdytyksensä ja muutenkin leirityöntekijäprosessia 

pitkälti ryhmämuotoisena. Tuusulan seurakunta on noin 30 000 seurakuntalaisen seura-

kunta, jossa käy rippikoulun vuosittain noin 500 rippikoululaista eli vuosittain järjeste-

tään suunnilleen 20 rippikoulua, joiden järjestämiseen osallistuu noin 15 leirityöntekijää 
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(Tuusulan seurakunta 2013a). Suomessa on yli 20 seurakuntaa ja seurakuntayhtymää, 

jotka ovat jäsenmäärältään samankokoisia, hieman pienempiä tai hieman suurempia 

kuin Tuusulan seurakunta (Kirkon tilastollinen vuosikirja 2013, 37–69). Mikäli näiden 

seurakuntien ja seurakuntayhtymien rippikoulutyö ja leirityöntekijämäärät ovat lähes 

samankaltaisia Tuusulan seurakunnan kanssa, niin on niihin sovellettavissa tässä kehit-

tämishankkeessa toteutettu perehdytyksen sisältävä leirityöntekijäprosessi. Kehittämis-

hankkeesta on sovellettavissa myös leirityöntekijäprosessin yksittäiset osat kuten pereh-

dytys ja palauteilta, mikäli on tarvetta vain sen tyyppisille menetelmille. Kehittämis-

hankkeen osat ovat myös sovellettavissa muille aloille ja järjestötoimintaan, jossa tarvit-

see perehdyttää useampia henkilöitä tilapäiseen tai määräaikaiseen virkasuhteeseen ja 

kerätä heiltä palautetta heidän työnsä loppuessa. Esimerkiksi järjestöt, jotka järjestävät 

paljon leiritoimintaa voivat hyötyä tämänkaltaisesta menetelmästä. 

8.2 Mitä itse tästä opin? 

Opin tätä kehittämishanketta tehdessäni paljon teoreettista tietoa perehdyttämisestä ja 

erilaisista siihen liittyvistä menetelmistä. Opin erilaisista perehdyttämismalleista, pereh-

dytyksen tarkoituksesta ja hyödyllisyydestä työyhteisölle sekä tavoista toteuttaa ja ke-

hittää perehdytystä. Ymmärrän nyt myös perehdytyksen merkityksen niin työyhteisölle 

kuin perehdytettävälle työntekijälle. Nämä taidot ovat myös tulevaisuudessa hyödylli-

siä, koska työyhteisöissä pitää osata suunnitella, järjestää ja toteuttaa perehdytystä. Pe-

rehdytys on siis ammatillisena taitona tärkeää ja hyödyllistä osaamista. Perehdytyksen 

osaaminen ja siitä tietäminen ovat muutenkin hyödyllisiä, koska nyt tiedän uuteen työ-

paikkaan mennessäni, minkälaisia asioita minun tulisi oppia ja kuinka itse voin samalla 

olla hyödyksi uudelle työyhteisölle perehdytyksen periaatteiden mukaisesti. Perehdy-

tyksen lisäksi kehittämishanketta tehdessä oppi erilaisista tavoista kerätä palautetta ja 

tietoa. Tällainen tapa on muun muassa ryhmäkeskustelu, joka on erittäin käytännöllinen 

menetelmä sosiaali- ja kirkon alan töissä, jossa työskennellään erilaisten ryhmien ja 

ihmisten parissa. 

Kehittämishankeen tekeminen tuki muutenkin ammatillista kasvuani. Kehityin tutki-

mus- ja kehittämistaidoiltani sekä kehittämishankkeiden ja produktioiden hallinnaltani, 

jotka molemmat ovat tärkeä osa sosiaali- ja kirkon alan ammattilaisen osaamista, sillä 
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monissa sosiaali- ja kirkon alojen työnkuvissa on tärkeää osata kehittää omaa työtään ja 

työyhteisöään. Opin myös yhdistämään erilaisia ammatillisia teorioita ja käytäntöjä ja 

soveltamaan niitä tarpeen vaatiessa, mikä on myös hyödyllinen ammatillinen taito. Kai-

ken kaikkiaan koen, että omalla kohdallani saavutin kehittämishankkeen henkilökohtai-

set tavoitteet hyvin ja voin sen ansioista olla tyytyväinen itseeni. Ammatillisten taitojen 

lisäksi opin myös lisää itsestäni. Tajuan nyt entistä paremmin millainen olen itsenäises-

sä työskentelyssä ja millaiset omat resurssini ovat. Opin, mitkä asiat saavat minut jak-

samaan paremmin opinnäytetyön kaltaisessa prosessissa ja mitkä henkilökohtaiset asiat 

haittaavat työskentelyäni. Kaiken kaikkiaan koen soveltuvani tämän kehittämishank-

keen kaltaiseen pitkäjänteiseen työskentelyyn, jossa työskennellään sekä itsenäisesti että 

muiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 
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LIITEET 

LIITE 1 – PEREHDYTYS 

Perehdytys 16.5.2013 
Perehdytys kestää 17:00–20:00 eli kolme tuntia. Se toteutetaan yhdessä rippi-

koulupastorin kanssa ja työnjako on sovittu eri kohtien perässä olevien sulkujen 

sisällä. Alun tutustuminen kestää noin puolituntia, loppuaika käytetään virka-

asioihin, perehdytykseen ja mikäli aikaa jää, niin oppimateriaalien esittelyyn. 

1. Tutustumista ja iltapalaa/pientä purtavaa (Rippikoulupastori) 

Rippikoulupastori ostaa ja laittaa esille pientä syömistä ja juomista. 

Näistä nauttiessa käydään läpi ketä kaikkia on paikalla, kysellään 

aikaisempaa rippikoulukokemusta ja muutenkin fiiliksiä. 

 

2. Perehdytys:    
1) Virka-asiat (palkkaus, viranhaltijapäätös, verokortti) (Rippikoulupasto-

ri) 

Rippikoulupastori käy läpi palkkaukseen liittyvät asiat, antaa leiri-

työntekijöille viranhaltijapäätökset ja työsopimukset, jotka allekirjoi-

tetaan. Tämän lisäksi leirityöntekijät antavat verokorttinsa ja täyt-

tävät palkanmaksuun tarvittavat ja muut tarvittavat tiedot. 

 

2) Perehdytys Rippikouluopus 2013 avulla (Roope) 

Jaetaan kaikille Rippikouluopus 2013:sta ja aletaan perehdyttämään 
sen avulla. Keskitytään varsinkin keltaisilla merkittyihin kohtiin. Tä-
män lisäksi näytetään netin kautta yhteyshenkilöt johon voi ottaa 
yhteyttä ja muitakin asioita, mikäli tarve niin vaatii. Koko ajan an-
netaan leirityöntekijöille mahdollisuus esittää kysymyksiä ja vasta-
taan niihin mahdollisuuksien ja saatavilla olevan (oman ja rippikou-
lupastorin) tiedon mukaan. 
 

o Kerron pikaisesti yleisesti rippikoulusta Tuusulassa (paljon on rip-

pikoululaisia, monta rippikoulua on � saavat käsityksen Tuusulan 

seurakunnan rippikoulutyöstä) 

o Käydään läpi leiripaikat (kysytään ovatko tuttuja, tuleeko mieleen 

jotain erityistä paikoista, kerrotaan mistä saa lisää tietoa) 

o Kerrotaan leirit ja kysytään onko heihin otettu jo yhteyttä leireistä. 

Sanotaan, että katsovat omat leirinsä ja mikäli heihin ei ole otettu 
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yhteyttä, niin kehotetaan olemaan mahd. pian yhteydessä omien 

leirien muihin työntekijöihin. Kerrotaan leirin ohjelma- ja turvalli-

suusvastaavan roolista hieman (rippikoulun asiakirjat, tilaukset, 

varaukset, lääkelaukku jne.), joka on tummennettu Opuksessa. 

o Mainitaan yhteystiedot (sekä työntekijöiden, että leirityöntekijöi-

den ja leiri-isäntien/ -emäntien). 

o Puhutaan leirityöntekijöistä (keltaisella merkityt asiat). Työnjaosta 

ja vastuista leirin aikana kannattaa heti keskustella leirin muiden 

työntekijöiden kanssa. Yhteistä linjaa ei näille vastuille ole, mutta 

leirityöntekijä on yksi kolmesta työntekijästä, tasaveroinen muiden 

kanssa, mutta toki leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaavalla on 

omat vastuunsa ja velvoitteensa koko leiristä. Osallistuminen ta-

paamisiin ennen virkasuhteen alkua ja työpäivien siirto � varmis-

tus rippikoulupastorilta. 

o Kerrotaan leiri-isännistä ja –emännistä eli heidän työajastaan, 

toimenkuvastaan, mistä näkee kuka on milläkin leirillä, ongelmati-

lanteet heidän kanssaan. Leiri-isäntä/ -emäntä on yksi leirin työn-

tekijöistä eli vastuullinen aikuinen eikä vanhempi isonen! 

o Oppimateriaalista kerrotaan se, että keneen tullee olla yhteydessä 

jos tarvitsee jotain erityistä omiin osuuksiinsa rippikoulussa. Rippi-

koulupastori esittelee illan lopuksi opettajan oppaat ja kertoo mis-

tä niitä saa. 

o Korvaavat tehtävät pääasiallisesti leirin turvallisuus- ja ohjelma-

vastaavan tai seurakunnan vakinaisen työntekijän kontolla, mutta 

hyvä tietää mistä ne löytää, mikäli niitä tarvitsee. 

o Leiritavaroista mainitaan yleisesti mitä lähtee mukaan leirille, mai-

nitaan jälleen, että jos tarvitsee jotain erityistä, niin keneen tulee 

olla yhteydessä. (ensin oma rippikoulutiimi, sitten rippikoulupappi, 

mikäli tarvetta on) 

o Käydään läpi lääkeasiaa eli kerrotaan kenen vastuulla ja käydään 

läpi keltaisella merkityt asiat ja painotetaan varsinkin turvatieto-

lomakkeiden tärkeyttä, sekä sitä keneen ottaa yhteyttä  

o Kerrotaan, että paperiasiat ovat pääasiallisesti seurakunnan vaki-

naisten työntekijöiden ja leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaavan 

vastuulla, mutta tästä opuksesta löytyy ne tiedot, mikäli niitä saat-

taa tarvita. Puhutaan rippikoulun päiväkirjasta ja sen hyödyllisyy-

destä jo ennen leiriä (leirin tavoitteiden miettiminen ennen leiriä 

tai vähintään niistä puhuminen), sekä sen täytöstä voi kysyä leirin 

jälkeen (miten ovat mukana jne.) 

o Retket, oman auto leirillä, isospalaverit ja muu sälä katsotaan 

opuksesta. Vakinaiset työntekijät hoitavat pääasiallisesti hankin-
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nat, jos tarvetta niin ensin yhteys omiin tiimiläisiin ja rippikoulu-

pappiin. 

o Kerrotaan isosista ja käydään läpi keltaisella merkityt asiat. Kerro-

taan mistä voi nähdä, ketä isosia lähtee omalle leirille. Kerrotaan 

vähän isoskoulutuksesta, mikäli tarvetta on. Kerrotaan isosten 

palkkiosta ja kiitosillasta, sillä isoset saattavat itse kysyä asiasta 

leirityöntekijältä. 

o Kerrotaan miten leirin valokuvas tapahtuu konfirmaatiopäivänä ja 

miten leirityöntekijä saa sen kuvan, sekä mitä asioita on hyvä tie-

tää mikäli leiriläiset tai heidän vanhempansa niistä kyselevät (kel-

taiset jutut). Käsitellään kuvaamista leirillä ja niiden laitosta face-

bookkiin tai muihin vastaaviin (keltaiset jutut). 

o Kerrotaan kanttoreista ja diakoneista keltaisten asioiden mukaan 

esim. mikäli itse saattaa tarvita musiikkia leirillä niin kysyy kantto-

rilta ja keneltä kanttorilta kysyy (jokaisella leirillä omat kanttorit). 

Jos pidettäväksi tulee diakoniatyön oppitunti, niin diakoniatyönte-

kijöiden materiaali. 

o Konfirmaatiosta keltaisella merkityt asiat, varaamiset ja ilmoitta-

miset Seppälälle vakituisten työntekijöiden vastuulla. Kysytään 

kuinka moni on aiemmin avustanut ehtoollisella ja kerrotaan, että 

heillä on lupa avustaa ehtoollisilla omien leiriensä konfirmaatiois-

sa. Konfirmaatiokierroksesta puhuminen (oman auton käyttö?). 

Jälleen kerrotaan asioista myös sillä mielellä jos leiriläinen tai hä-

nen vanhempansa asiasta kysyvät. 

o Mikäli mietityttää kuljetukset (milloin bussi lähtee ja mistä) niin lii-

te. 

o Turvallisuusasiakirjan lukeminen ennen leiriä kuuluu myös leiri-

työntekijälle samoin, kun sen allekirjoittaminen. 

o Tupakointi leireillä (keltaiset asiat). Mikäli törmä tupakointiin, niin 

miten toimitaan. (keskustelu yhdessä tiimin kanssa, yhteydenotot 

tarpeen vaatiessa rippikoulupastoriin ja kirkkoherraan � mikäli lei-

ri keskeytyy sen johdosta) 

o Turvatietokaavakkeen esittely ja siitä kertominen (kannattaa lukea 

ennen leiriä/ leirin alussa, kaavake on luottamuksellinen) 

o Ongelmatilanteissa tai aiemmin mainituissa tilanteissa yhteyden-

otot rippikoulupastoriin, päivystävään pappiin tai kirkkoherraan. 

Aina on joku johon voi ottaa yhteyttä, ei tarvitse olla yksin asian 

kanssa. Näytetään netin kautta minkä näköiset henkilöt (rippikou-

lupastori ja kirkkoherra). 
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3) Mahdollisuus kysymyksille, keskustelulle, mitä kokemuksia muualta, 

voisiko tehdä toisin jne. (Roope) 

Käydään ja keskustellaan mahdollisuuksien mukaan alla olevista ky-
symyksistä. Käydään erityisesti läpi ne asiat, jotka mietityttävät lei-
rityöntekijöitä! 
 

o Onko teille nyt tullut mieleen jotain kysymyksiä tulevaan kesään 

tai näihin käsiteltyihin aiheisiin liittyen? Epäselvyyksiä? 

o Jotain muuta mikä mietityttää tai mitä haluaisitte kysyä? 

o Miten teidän mielestänne olisi hyvä toteuttaa leirityöntekijöiden 

perehdytys? Oletteko törmänneet leirityöntekijöiden perehdytyk-

seen muissa seurakunnissa? Jos olette, niin miten se oli järjestetty 

ja millaista se oli? 

 

4) Ongelmat rippikoulussa (Roope) 

Rippikoulussa kohdataan monenlaisia ongelmatilanteita. On oppi-

misvaikeuksia, vahvaa kielteisyyttä rippikoulua ja kristinuskoa koh-

taan, häiriökäyttäytymisiä, salatupakointia, karkailua alueelta jne. 

Myös toisten ohjaajien kanssa saattaa tulla ongelmia, kuten vahvo-

ja rippikoulua haittaavia näkemyseroja. Miten tulisi toimia tämän-

kaltaisissa tilanteissa?  Tällaisia ongelmatilanteita nousi viime kesän 

leirityöntekijöiden antamasta palautteesta ja vastauksista kyselyyn.  

 

Pohditaan edellä mainittuja ongelmatilanteita mahdollisuuksien ja 

käytettävissä olevan ajan mukaan yhdessä ja käydään läpi seura-

kunnan kanta esim. tupakointiin. Käydään läpi varsinkin sellaisia 

asioita, jotka mietityttävät kesätyöntekijöitä! Mikäli ei voida antaa 

vastausta nyt, sovitaan sen selvittämisestä. Mikäli kesätyöntekijöi-

den parista ei nouse mitään erityisiä ongelmatilanteita, niin jos ai-

kaa on, niin käsitellään jotain seuraavista aiheista: salatupakointi, 

muiden ohjaajien kanssa tulevat ongelmat. Ongelmatilanteita käsi-

teltäessä painotetaan varsinkin sitä, että kehen voi ottaa yhteyttä 

ongelmatilanteissa! 

 

5) Oppimateriaaliin tutustumista ja aikaa keskustelulle (Rippikoulupasto-

ri)     
Rippikoulupastori tuo perehdytysiltaan seurakunnalta lainattavissa 

olevaa oppimateriaalia, kuten Löytöretki ja Ihan sama –kirjoja ja 

esittelee ja kertoo niistä mikäli aikaa on. Leirityöntekijöillä on vielä 

mahdollisuus esittää kysymyksiä, jos tarvetta on.        
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LIITE 2 – PALAUTEILTA 

Palauteilta 3.9.2013 
Palauteilta kestää 18:00–20:00 eli kaksi tuntia. Palauteilta toteutetaan yhdessä 

rippikoulupastorin kanssa ja työnjako on sovittu eri kohtien perässä olevien sul-

kujen sisällä. Palauteillassa on tarjolla pientä purtavaa ja juomista, mitkä rippi-

koulupastori on hankkinut. Alussa tarjoiluiden jälkeen ja aikana kuulumiskierros, 

jonka jälkeen aloitetaan yhteinen keskustelu. Palauteillan lopussa on mahdollis-

ta antaa palautetta vielä kirjallisen palautteen muodossa. Jos ei kerkeä palau-

tetta silloin antamaan, niin voi palautteen antaa myös sähköpostitse. Lopuksi 

pidetään hartaus, mikäli aikaa jää. Tärkeintä on kuitenkin palautteen antaminen 

ja saaminen. 

6) Vapaata keskustelua ja tarjoiluiden nauttimista (Ri ppikoulupas-
tori) n. 10 min. 
 

7) Kuulumiskierros (Roope) n. 10 min 
Nimi? Mikä on päällimmäinen fiilis nyt kesän leirien jälkeen? Kerro 
yksi hyvä muisto viime kesän leireiltä. 

 
8) Yhteistä keskustelua (Roope) n. 50 min 

Kysymyksiä keskustelun avuksi ja mahdollisia keskustelun aiheita: 
• Millaisia olivat leiripaikat? Mitä hyvää ja mitä huonoa? 
• Millaisia isoset olivat? Miten isosten kanssa työskente-

ly sujui? Mitä hyvää, huonoa ja kehitettävää oli? 
• Miten koitte konfirmaatiot ja leirityöntekijöiden roolit 

ja toimenkuvan niissä? Kehittämisideoita tai muita ta-
poja tehdä? 

• Miten yleisesti ottaen koitte leirityöntekijän roolin ja 
toimenkuvan Tuusulan seurakunnassa ja rippikoulu-
työssä? Mitä hyvää, huonoa ja kehitettävää? 

• Mitä mieltä olitte Rippikouluopus 2013:sta? Mitä hy-
vää, huonoa ja kehitettävää? 

• Koitteko saavanne tukea työhönne kesän aikana? Jos 
koitte, niin millaista tukea saitte tai millaista tukea 
olisitte kaivanneet? 

• Mitä mieltä olitte kevään perehdytyksestä? Mitä hyvää, 
huonoa ja kehitettävää? 

• Pitäisikö kesän aikana olla vielä selkeämpi kontakti-
mahdollisuus? 

• Mitä mieltä olitte yhteydenpidosta ja tiedottamisesti 
teihin nähden? Oliko hyvä näin vai pitäisikö tiedotta-
mista kehittää jotenkin? 
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• Mitä ajattelette tästä syksyn palauteillasta? 
• Mitä ajattelette siitä, että tällainen perehdytys, yhtey-

denpito kesällä ja palauteilta syksyllä olisi pysyvä tapa 
toimia seurakunnassa? 

 
9) Palautekysely leirityöntekijöille (Roope) n. 30 min  

Jaetaan paikalla oleville leirityöntekijöille palautekysely, jonka he 
pääsevät siinä hetkessä täyttämään. Mikäli ei ole aikaa täyttää sitä 
tai he tekevät sen mieluummin koneella, niin on palaute mahdollista 
täyttää ja lähettää sähköpostitse. Roope lähettää sähköpostilla pa-
lautekyselyn kaikille leirityöntekijöille myös niille, jotka eivät ole pai-
kalla. 
 

10)  Hartaus (Rippikoulupastori) n. 20 min 
Mikäli jäljellä on aikaa, niin vietetään rippikoulupastorin suunnitte-
lema hartaus ja lopetetaan yhteinen palauteilta siihen. 
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LIITE 3 – PALAUTEKYSELY LEIRITYÖNTEKIJÖILLE 

Kysely kesätyöntekijöille 

1. Miten kesäsi on sujunut Tuusulan seurakunnassa? Miksi niin? 

 

2. Millaiseksi olet kokenut työsi, työskentelysi ja olosi täällä Tuusulan seura-

kunnassa? Miksi olet kokenut sen niin? Miten olet kokenut kesätyöntekijän 

roolin ja paikan Tuusulan seurakunnassa? 

 

3. Koitko työmäärän sopivaksi ja osallistumisesi rippikouluihin sopivaksi vai oli-

sitko kaivannut jotain lisää? Jos olisit, niin mitä olisit kaivannut? 

 

4. Oliko sinulla kesän aikana jotain hankaluuksia tai ongelmia? Jos oli niin mil-

laisia ja mistä sait apua niihin? 

 

5. Saitko tukea työhösi? Jos sait, niin millaista tukea sait? 

 

6. Koitko sinä, että kevään perehdytys tuki työtäsi? Jos koit, niin miten se tuki 

sinun työtäsi? Jos et kokenut, niin miksi se ei tukenut ja miten se olisi voinut 

tukea sinua kesän töissäsi? 

 

7. Mitä mieltä olet yleisesti ottaen kevään perehdytyksestä? Olisiko ollut jotain, 

mitä olisit kaivannut kevään perehdytykseen? Jos olisi, niin mitä? 
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8. Jos et ollut mukana kevään perehdytyksessä, niin koitko saaneesi tietoa ja 

tukea muuten? Jos koit, niin millaista tietoa ja tukea sait ja mistä sitä tukea 

sait? 

 

9. Olisitko kaivannut muunlaista tukea kesän aikana? Jos olisit, niin millaista 

tukea olisit kaivannut ja milloin? Jos et, niin miksi et? 

 

10. Pitäisikö kesän aikana olla vielä selkeämpi kontaktimahdollisuus, kuin mitä 

tänä kesänä oli? 

 

11. Olisiko sinulla jotain parannusehdotuksia kevään perehdyttämiseen tai kesä-

työntekijöiden tukemiseen rippikoulutyössä? 

 

12. Mitä mieltä olet tästä syksyn palauteillasta? Voisiko sitä kehittää vielä joten-

kin? 

 

13. Olivatko kevään perehdytyksen ja tämän syksyn palauteillan ajankohdat so-

pivat? Jos eivät, niin mikä ajankohta olisi ollut sopivampi? 

 

14. Millaista tietoa tai infoa olisit kaivannut enemmän ennen kesää? Kesän aika-

na? Kesän jälkeen? 

 

15. Mitä mieltä olet Rippikouluopus 2013:sta? Tukiko se sinua työssäsi, jos tuki 

niin miten? Voisiko sitä mielestäsi parantaa jotenkin? 
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16. Olisitko kiinnostunut tulemaan ensi kesänä töihin Tuusulan seurakuntaan? 

 

17. Olisiko sinulla vielä jotain mitä haluaisit kertoa tai sanoa? 

 

Kiitos vastauksistasi ja oikein hyvää syksyn jatkoa! 

 

 


